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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dibahas dalam penelitian 

ini, maka penulis mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan media sosial facebook di perpustakaan. 

Pemanfaatan media sosial facebok di Badan Arsip Perpustakaan dan 

Dokumentasi kota Palembang sudah terbilang baik, karena pemustaka sudah 

memanfaatkan media sosial facebook dengan benar dengan menggunakan 

fasilitas yang disediakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis keterangan 

bahwa 45 orang dari 56 responden (80,35%) menyatakan bahwa mereka 

sering mengakses media sosial facebook di perpustakaan, 48 orang dari 56 

responden (85,71%) menyatakan bahwa fasilitas komputer dan wifi yang 

tersedia di perpustakaan membantu pemustaka dalam mengakses facebook, 51 

orang dari 56 responden (91,07%) menyatakan bahwa pemustaka 

menggunakan media sosial facebook untuk membaca atau mencari informasi 

yang bermanfaat, 43 orang dari 56 responden (76,79%) menyatakan bahwa 

pemustaka bermain media sosial facebook  tidak  hanya untuk hiburan 

bersenang-senang, 46 orang dari 56 responden (82,14%) menyatakan bahwa 

pemustaka sering berbagi link atau tulisan-tulisan yang bermanfaat kepada 
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teman-temannya di facebook, dan 51 orang dari 56 responden (91,07%) 

menyatakan bahwa pemustaka bermain facebook di perpustakaan dapat 

bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan informasi, 41 orang dari 56 

responden (73,21%) menyatakan bahwa mereka tidak tertarik bermain games 

online melalui facebook. 

2. Minat baca pemustaka Badan Arsip  Perpustakaan  dan  Dokumentasi Kota  Palembang. 

Minat baca pemustaka Badan Arsip  Perpustakaan  dan  Dokumentasi Kota  Palembang 

sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari pemustaka yang sering berkunjung ke 

perpustakaan dan atas kemauannnya sendiri, pemustaka juga telah menyadari 

arti penting membaca dan pada umumnya mereka selalu membaca ketika 

berada di perpustakaan. Hal tersebut juga didukung oleh perpustakaan yang 

menyediakan fasilitas yang baik dankoleksi-koleksi yang menarik untuk 

dibaca serta sesuai dengan kebutuhan informasi para pemustaka.  

3. Adanya pengaruh yang signifikan antara media sosial facebook dengan minat 

baca pemustaka Badan Arsip  Perpustakaan  dan  Dokumentasi Kota  Palembang. Hal ini 

disebabkan dengan adanya fasilitas komputer yang terkoneksi dengan internet dan juga wifi 

gratis untuk para pemustaka. Sehingga para pemustaka dapat memanfaatkan fasilitas 

tersebut untuk mengkases facebook, pemustaka dapat membaca (link, artikel, tulisan, 

buku, dan informasi-informasi yang bermanfaat) melalui media sosial 

facebook. signifikasi pengaruh media sosial facebook terhadap minat baca 

pemustaka secara matematis sebesar 17,30%. Signifikasi faktor-faktor lain, 
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disebut dengan unexplained factors, di luar faktor media sosial facebook 

terhadap minat baca pemustaka secara matematis sebesar 82,7%. 

5.2. SARAN 

1. Badan Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi kota Palembang, pihak 

perpustakaan harus lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah 

ada, serta menambah saranan dan prasaranan yang dirasa kurang lengkap. 

Memperluas ruang perpustakaan agar rak-rak buku dan meja tempat 

pemustaka membaca bisa disusun dengan tatanan yang rapi.  

2. Memberikan sosialisasi kepada para pemustaka agar bisa memanfaatkan 

fasilitas internet untuk mencari informasi yang bermafaat, seperti 

mensosialisasikan cara memanfaatkan media sosial facebook dengan 

mengenalkan bacaan atau artikel-artikel di facebook sebagai media 

pembelajaran.  

3. Menambah koleksi yang sesuai dengan kebutuhan para pemustaka agar 

minat baca para pemustaka meningkat.  

4. Menjadikan media sosial facebook sebagai salah satu sarana sosialisasi atau 

untuk mempromosikan perpustakaan secara luas agar masyarakat 

mengetahui keberadaan perpustakaan dan memanfaatkan perpustakaan 

dengan baik.  


