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BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN  

 Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pembahasan penelitian yang 

dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan untuk menjawab permasalahan 

penelitian yang telah dirumuskan. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Desain Interior di perpustakaan STIHPADA sudah bisa dikategorikan 

ruangan, karena telah memenuhi kriteria suatu ruangan perpustakaan. Baik 

dari segi meja / kursi café maupun ruang baca, sofa tamu, dan yang 

lainnya sudah baik. Hasilnya menunjukkan bahwa subvaribel ruangnya 

memperoleh nilai rata-rata 4,32. Subvariabel pencahayaan, memiliki nilai 

4,34, warna, memperoleh nilai 4,29, pola memperoleh nilai 4,17, Dengan 

demikian, subvariabel pencahayaan yang paling berperan dalam 

mewujudkan desain interior yang diinginkan, karena memperoleh nilai 

4,34, berada di rentang skala 4,20-5,00. Yang mana merupakan skala nilai 

sangat tinggi. Maka bisa disimpulkan bahwa desain interior di 

perpustakaan STIHPADA Palembang sudah baik. 
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2. Minat kunjung pemustaka di perpustakaan STIHPADA Palembang sudah 

semakin meningkat, dapat dilihat dari anggapan mereka yang ingin 

berkunjung. Setelah dihitung keseluruhan angka yang dihasilkan keseluruh 

instrumen minat kunjung disini memperoleh nilai 4,27. Maka berada di 

rentang skala 4,20-5,00, yangmana sudah memiliki skala nilai yang sangat 

tinggi. Jadi, bisa dikatakan bahwa minat kunjung pemustaka di 

perpustakaan STIHPADA Palembang sangat tinggi. 

3. Hubungan desain interior terhadap minat kunjung pemustaka di 

perpustakaan STIHPADA Palembang bisa dikatakan kuat. Karena dapat 

dilihat dari hasil uji korelasi pearson dapat disimpulkan bahwa desain 

interior dengan minat kunjung saling berhubungan, dan menunjukkan nilai 

0,783 maka termasuk dalam kategori 0,60 – 0,799, yang berarti memiliki 

hubungan yang kuat. Maka dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, 

desain interior berhubungan erat dengan minat kunjung pemustaka. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka ada 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 

perpustakaan  STIHPADA Palembang, yaitu: 

1. Dari pengamatan penulis, perpustakaan disini sudah baik tetap 

dipertahankan serta ditingkatkan dalam pengembangan pada desain 

interior perpustakaan selanjutnya. 
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2. Pada saat penerimaan mahasiswa baru, kalau bisa adakan pendidikan 

pemakai pada saat kuliah umum atau pertemuan lainnya untuk 

mempromosikan perpustakaan. 

3. Statistik pengunjung kalau bisa diaktifkan, supaya setiap tahun bisa 

diadakan evalusi kembali. 

 


