BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Raya telah menyadari betapa pentingnya
perpustakaan di dalam membantu proses belajar mengajar .Namun
siswa SMA Negeri 1 Raya belum memanfaatkan perpustakaan secara
baik, siswa-siswi masih jarang berkunjung ke perpustakaan dan
jarang meminjam buku ke perpustakaan . Perpustakaan masih jarang
di manfaatkan sebagai tempat berdiskusi ataupun kerja kelompok.
Siswa-siswi juga jarang mengunjungj perpustakaan ketika guru
berhalangan hadir.
2. Perpustakaan memberikan manfaat yang sangat besar kepada siswasiswi SMA Negeri 1 Raya. Hal ini dapat dilihat dari orang-orang
yang berprestasi di sekolah adalah siswa-siswi yang rajin
memanfaatkan perpustakaan. Dan perpustakaan berhubungan dengan
hasil belajar siswa. Perpustakaan di sekolah merupakan satu kesatuan
yang integral dengan alat pendidikan lainya, daan apabila
perpustakaan itu benar-benar dimanfaatkan sebagi hal yang dinamis,
efektif dan efisien berarti kita sudah berusaha meningkatkan mutu
pengetahuan dan pendidikan dengan demikian perpustakaan di
sekolah merupakan srana dan prasarana yang mendorong minat
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membaca para siswa untuk belajar dengan giat dalam meningkatkan
hasil belajar.
B.Saran
Dari data yang diperoleh melalui penelitian ini, semua pihak harus
membenahi diri terkait dengan pemanfaatan perpustakaan terhadap hasil belajar di
SMA Negeri 1 Raya.
1. Siswa SMA Negeri 1 memang sudah mengerti dan memahami apa
manfaat dari perpustakaan namun siswa belum memilki kesadaran
sepenuhnya didalam memanfaatkan perpustakaan. Seharusnya siswa
diharapkan lebih memanfaatkan perpustakaan di dalam proses
pembelajaran. Perpustakaan harus dijadikan siswa sebagai salah satu
media atau tempat untuk memperoleh ilmu dan diharpakan agar siswa
sering meminjam buku dan berkunjung ke perpustakaan.
2. Guru- guru di SMA Negeri 1 Raya diharapkan untuk lebih sering
memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para siswa agar para
siswa

lebih

termotivasi

atau

tertarik

untuk

memanfaatkan

perpustakaan.
3. Pihak

sekolah

harus

senantiasa

memperhatikan

keadaan

perpustakaan,karena perpustakaan sangat membantu siswa di dalam
meningkatkan hasil belajarnya. Koleksi buku di perpustakaan
seharusnya di perbanyak lagi dan keadaan perpustakaan ditata dengan
rapi agar suasana perpustakaan semakin nyaman.

