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BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN
1. Pemanfaatan perpustakaan oleh civitas akademika STAIN Palangka Raya
tergambar dalam aktifitas kunjungan mereka ke perpustakaan dan aktifitas
mereka dalam meminjam koleksi buku di perpustakaan. Tingkat pemanfaatan
perpustakaan oleh mahasiswa pada kategore tinggi, sedangkan oleh dosen
pada kategore rendah. Kebanyakan mahasiswa ke perpustakaan adalah untuk
keperluan tugas perkuliahan yaitu 73,3%, sedangkan dosen lebih banyak
untuk keperluan penelitian yaitu 56,3%, dan untuk keperluan tugas kuliah
37,5%, yaitu mengampu mata kuliah yang bukan keahlian mereka.
Kebanyakan civitas akademika menyatakan bahwa kurangnya minat mereka
memanfaatkan perpustakaan adalah disebabkan masih kurangnya koleksi
perpustakaan, fasilitas yang belum memadai serta aturan pembatasan
peminjaman yang diterapkan di perpustakaan.
2. Upaya yang dilakukan perpustakaan dalam peranannya sebagai penyedia
informasi untuk pembelajaran dan penelitian adalah: 1) pengadaan dan
pengembangan koleksi perpustakaan yang terus menerus; 2) pengolahan
koleksi agar bisa didayagunakan oleh pemustaka; 2) perluasan layanan kepada
pemakai; 3) pengembangan teknologi informasi di perpustakaan; 4)
melakukan kerjasama antar perpustakan tingkat regional dan nasional.
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3. Problem yang dihadapi perpustakaan dalam peranannya sebagai penyedia
informasi untuk pembelajaran dan penelitian adalah: 1) pendanaan atau
anggaran operasional yang masih kurang; 2) Sumber Daya Manusia yang
masih kurang, baik dari segi kwantitas maupun kwalitas; 3) Sarana dan
prasarana yang tidak memadai yang menyebabkan terhambatnya dalam
pengembangan layanan. Selain itu ada sejumlah problem lainnya yaitu
prosedur pengadaan yang berbelit-belit, persepsi pemustaka yang belum baik,
struktur oraganisasi perpustakaan STAIN, dan profesi pustakawan yang masih
belum dapat perhatian dari pemerintah

B. SARAN-SARAN
1. Hendaknya perpustakaan membuat kebijakan pengembangan koleksi yang
terlebih dahulu dikomunikasi dengan dosen di STAIN Palangka Raya.
2. Perpustakaan hendaknya menyebarluaskan informasi mengenai koleksi buku
ada di perpustakaan kepada civitas akademika STAIN Palangka Raya, seperti
daftar tambahan buku baru pertahun.
3. Perpustakaan hendaknya membuat program setiap tahun yang tujuannya
meningkatkan kwalitas SDM petugas dan melakukan pendidikan pada
pengguna perpustakaan dalam hal menelusur informasi di perpustakaan.

