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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Strategi yang di lakukan pengelola perpustakaan desa penyandingan 

dalam mengembangkan perpustakaan desa ialah; mengembangkan 

layananan perpustakaan dengan cara mengikut sertakan pengelola 

perpustakaan dalam pembinaan pengelola perpustakaan desa, 

mempromosikan perpustakaan desa dengan menyebarkan sebuah 

brosur ke sekolah, TK-TPA dan masyarakat sekitar, mempromosikan 

perpustakaan melalui media sosial seperti facebook serta mengadakan 

kegiatan-kegiatan menarik yang dapat menarik minat kunjung 

perpustakaan. Untuk mengembangkan bahan pustaka yang hanya 

sedikit dengan cara melakukan kerjasama antar perpustakaan desa dan 

perpustakaan sekolah serta melakukan peminjaman koleksi pada 

Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah Kabupaten Ogan Komering 

Ilir. Selain itu, strategi yang dilakukan ialah pengembangan sebuah 

gedung, sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan desa 

penyandingan ialah dengan menyewah sebuah gedung untuk 

Perpustakaan Desa Penyandingan dan mengajukan anggaran 

pembelian sebuah tanah/gedung untuk Perpustakaan Desa 
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Penyandingan. Selain itu untuk penambahan sarana dan prasarana 

dilakukan secara bertahap mulai dari pengadaan sebuah meja baca/ 

meja belajar, serta penambahan kursi dan rak kayu yang baru dengan 

membuat pengajuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

2. Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan 

(SNP:2013) ialah pada sistem layanan perpstakaan desa Penyandingan 

belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan, begitu juga jumlah 

koleksi yang ada di perpustakaan  juga belum memenuhi Standar 

Nasional Perpustakaan serta sarana dan prasaranannya juga belum 

memenuhi standar. oleh karena itu pengelola perpustakaan berharap 

agar semua sarana dan prasarana serta koleksi yang ada di perpustakan 

dapat meningkat. Melihat pentingnya perpustakaan bagi masyarakat. 

3.  Kendala dan Upaya yang di lakukan Perpustakaan Desa 

Penyandingan dalam memenuhi Standar Nasional perpustakan  

desa/kelurahan (SNP:2013).  ialah dalam pelayanan perpustakaan desa 

penyandingan ialah kurangnya pengadaan pada perpustakaan desa 

penyandingan dan solusinya ialah dengan melakukan kerjasama antar 

perpustakaan desa, serta melakukan  peminjaman kepada Dinas 

Kearsipan Dan Perpustakaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

selanjutnya kurangnya tenaga ahli di bidang perpustakaan dan 

solusinya ialah dengan mengikut sertakan pengelola perpustakaan 

dalam mengikuti pembinaan bimbingan teknis, seminar dan 
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workshop. selain itu kendala yang dihadapi ialah tidak ada gedung 

perpustakaan dan solusinya yaitu dengan sewah sebuah gedung yang 

di anggarkan dari dana desa sdengan mengajukan proposal pembuatan 

atau pembelian tanah untuk pembangunan gedung perpustakaan serta 

penambahan sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan desa 

penyandingan. 

  

5.2. Saran 

1. Pemerintah desa harus menggunakan perannya secara maksimal 

dalam mengembangkan perpustakaan desa penyandingan. 

2. Pemerintah dan masyarakat desa penyandingan harus saling 

bekerjasama dalam hal pengembangan perpustakaan. 

3. Pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan di desa harus 

menjadi salah satu prioritas pengembangan sumber daya 

perpustakaan desa. 

4. Pengembangan Pengadaan bahan pustaka harus di tingkatkan 

mengingat minimnya buku di Perpustakaan Desa Penyandingan 

namun banyaknya kebutuhan informasi yang di inginkan oleh 

masyarakat maka perluh mengajukan proposal ke instansti atau 

perpustakaan pada tinggat atas dan membangun jaringan yang peduli 

perpustakaan. 
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5. Program strategi yang telah di buat harus dijalani serta dijadikan 

sebagai acuan untuk menjadikan perpustakaan desa menjadi lebih 

baik bahkan berkembang sebagaimana yang di inginkan. 

6. Perpustakaan desa harus terus berusaha melakukan sosialisasi, 

publikasi dan promosi terus-menerus agar keberadaannya di kenal 

oleh khalayak banyak serta di manfaatkan secara optimal oleh 

masyarakat. 

7. Perpustakaan desa harus berusaha mengembangkan berbagai 

kegiatan yang melibatkan dan memfasilitasi kepentingan 

masyarakat, sehingga masyarakat cenderung berkunjung ke 

perpustakaan. 
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