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4 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan "tn) (f , "tn) ($' , "tn) {f 

? Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesi.s yang telah 

diuraikan- pada bab sebelumnya, maka dapat' diarnbil simpulan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Terdapat hubungan positif yang signifi.kan antara pemanfaatan 

sum~ belajar perpus~kaan dengan p~stasi belajar tnaE-asiswa 

lAIN Sumatra Utara. Artinya semaki.n meningkat pemanfaatan 

( perpustakaan sebagai sumber belajar, maka prestasi belajar 

mahasiswa juga semakin meningkat. ~o~ 1 Me.o;/ 

2. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara minat baca dengan 

{ prestasi belajar mahasiswa lAIN Sumatra Utara. Artinya semakin 

meningkatnya minat baca mahasiswa, rnaka prestasi belajar 

-- -- -- ~ mahasiswa terse but J. uga akan semakin meningkat. ___,....___ ,r. ~s Nl=',.. -'--

3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara pemanfaatan 

sumber belajar perpustakaan uan minat baca secara bersama-sama 

dengan prestasi belajar~ mahasiswa lAIN Sumatra Utara~ - Artinya 

semakin meningkat pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dan 

( minat baca mahasiswa secara bersama-sama, maka prestasi belajar 
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mahasiswa juga akan semakin meningkat. Selanjutnya dengan 

pengujian koefisien korelasi parsial, bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan 

l prestasi belajar mahasiswa, jika minat baca dikontrol. Dan terdapat 

hubungan yang signifikan an tara rninat baca dengan prest~-belajar, 

B. Imp:mam;)l i wnOO ~~;;~~~n j)~~~- 'NEe~~ 
B~r_2-asarkan simpula.r!..yang telah diuraiJs.an d.i atas, maka_@plikasi 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar melalui Peningkatan 

Ber}?restasi dalam belajar merupakan- tujuan terminal dari suatu 

keglatan instruksional. Dalam kegiatan instruksional diperlukan sarana 

dan prasarana yanJ dapat menunjang kegiatan tersebut. Salah satu sarana 

dan prasarana tersebut adalah perpustakaan. Dengan perp_~takaan, -- -- --
mahasiswa dapat mencari, mengolah segala jenis informasi yang dapat 

menambah wawasan ataupun pengetahuan dalam rangka meningkatkan 

prestasi bclajarnya. Dengan dem.ikian perlu diupayakan meningkatkan 

pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan 

prestasi belajar. 

76 



 

 

Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya adalah: Pertama: 

Pengelola perpustakaan harus memperhatikan judul koleksi buku yang 

ada di perpustakaan, dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa akan 

sumber bacaan yang relevan dcngan bidang akadernis mahru;iswa. 

Walaupun tidak menutup untuk buku dengan koleksi umum sebagai -- --
bahan bacaan tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa. Dengan 

cara seperti ini, mahasiswa akan memanfaatkan secara maksimal 

perpustakaan, scbab keseluruhan bahan bacaan untuk keperluan tugas 

kuliah tersedia di perpustakaan. Kedua: Pengelola perpustakaan 

menambah waktu jam buka perpustakaan. Jika memungkinkan, dan 

pun perpus aan 

tetap ru.- - buka. Ketiga: -pcngelola perpu.Stcikaan membuatsuasana 

perpustakaan yang menyenangkan, schingga mahasiswa betah untuk 

mcnggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar. / \; ~ ~ / 

., • • - ~ lJNIME.Q y 
2. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar melalui Peningkatan Minat 

Baca 

l~ M .. inat mcrupakan satu faktor dalam dirl seseurang yang melandasi 

seseorang tcrsebut Wltuk menycn('lngi sesuatu sehingga menjadi 

dorongan untuk mclakukan tindakan. Minat baca merupakan satu faktor 

yang dapat mempeng_aruhi perolehan prestasi bclajar seorang maha<:iswa. 

~~()~~~ 
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Dengan membaca, maka mahasiswa tersebut dapat mengali, mencari, 

mengolah informasi sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat dan 

menjadi pengetahuan bagi dirinya yang pada akhirnya berpengaruh 

terhadap prestasi belajarnya. Dengan dcmikian, maka rninat baca perlu 

untuk dLti.!)gkatkan. ~ 

~ Sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat 

baca, antara lain adalah: Pertama: Belajar untuk menyukai membaca, 

dengan jalan membeli tabloid, koran dan sebagainya sebagai bahan 

bacaan ringan. Kedua: Mernbeli buku dengan bahasa yang mudah dicema 

sesuai dengan tingkat pemahaman terhadap bahasa, hal ini untuk 

acaan. Ketiga: Mernbuat 

jadwal membaca secara teratur setiap harinya, misalnya pada rnalam hari. 

Keempat: Membuat suatu ruangan khusus yang didesain untuk tempat 

rnembaca, yang jauh dari kc bisingan dan dilengkapi dengan audio yang 

dapat membangkitkan kegairahan dalam membaca. Hal ini dtlakukan 

untuk menghilangkan kejenuhan dalam membaca. 
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C. Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas, 

maka sebagai saran berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kep!~ pimpinan IAIJ:-t.!. untuk menam~~ kolcksi buku_b2caan di 

perpustakaan. Dengan menambah koleksi buku akan menambah 

frekuensi mahasiswa datang berkunjung keperpustakaan yang 

akhirnya akan menambah minat baca mahasiswa. 

2. Kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan pelatihan bagi 

pengelola perpustakaan, agar pcngelo1a perpustakaan lebih 

menangaru sc u ungan tugas yang 

3. Kepada pengelola perpustakaan, untuk memberikan pelayanan prima 

bagi mahasiswa sehubungan dengan keperluan mahasiswa terhadap 

koleksi buku di perpustakaan yang dikelolanya. 

4. Kepada mahasisw_a, untuk lebih meningkatkan minat baca dengan 

memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar secara maksimal. 
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