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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

  Kesimpulan hasil tanggapan masyarakat di desa Simpang Empat 

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sebagai berikut : 

1. Taman Bacaan Nurul Ilmi 

Taman Bacaan Masyarakat adalah lembaga atau unit layanan yang 

menyediakan bahan bacaan untuk sekelompok masyarakat di suatu wilayah 

dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. Adapun peranan dari 

TBM yaitu sebagai tempat informasi, sebagai tempat untuk memperluas 

wawasan dan pengetahuan, sebagai tempat hiburan edukatif, sebagai 

pembinaan watak dan moral, sebagai tempat berperan keterampilan. Dengan 

adanya TBM masyarakat dapat meningkatkan minat baca dan dapat suatu 

pemecahan dari masalah yang dihadapi. 

2. Hasil Angket 

 a. Aspek Kesadaran 

  62,96% Masyarakat memberi tanggapan yang baik terhadap peran TBM, 

masyrakat menyadari bahwa peran TBM sangat bermanfaat bagi 

masyarakat dalam meningkatkan minat baca masyarakat, hal ini dilihat 

dari Tanggapan masyarakat terhadap peran TBM dengan menggunakan 

indikator kesadaran. Dengan adanya TBM masyarakat dapat menambah 

informasi, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Masyarakat 

menyadari dan menghayati bahwa peran Taman Bacaan Masyarakat 
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sangat diperlukan oleh masyarakat dalam meningkatkan minat baca 

masyarakat. Sebanyak 31,67% masyarakat memberi tanggapan yang 

kurang baik, masyarakat kurang menyadari akan pentingnya peran TBM, 

mereka merasa TBM hanya sedikit membantu dalam meningkatkan minat 

baca dan hanya 5,37% masyarakat memberi tanggapan yang tidak baik 

terhadap peran TBM. 

 b. Aspek Penilaian 

  Sebanyak 62,78% masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap 

peran Taman Bacaan Masyarakat Nurul Ilmi karena mereka beranggapan 

kegiatan yang dilakukan di dalam TBM sesuai dengan keinginan 

masyarakat. 29,91% responden memberikan penilaian kurang baik 

terhadap peran TBM, mereka beranggapan TBM mempunyai kekurangan 

yang masih membutuhkan perbaikan untuk keefektifan TBM dan 7,31% 

masyarakat memberikan penilaian tidak baik terhadap peran TBM. 

 c. Aspek Sikap 

  Sebanyak 82,13% masyarakat memiliki sikap yang positif dalam 

menerima TBM, mereka beranggapan bahwa sebagian besar masyarakat 

telah berkunjung dan memanfaatkan TBM untuk meningkatkan minat baca  

masyarakat serta menambah pengetahuan dengan melakukan kegiatan 

membaca di TBM. 16,02% masyarakat memiliki sikap yang kurang 

menerima TBM dan merasa TBM kurang berperan dalam meningkatkan 

minat baca masyarakat dan 1,85% responden tidak menerima TBM, 

karena merasa terlalu banyak kekurangan. 
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B. Saran 

 Berdasarkan temuan data di lapangan dan kesimpulan penelitian ini, saran-

saran berupa rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. TBM memiliki peran yaitu sebagai sebagai tempat informasi, sebagai tempat 

 untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, sebagai tempat hiburan 

 edukatif, sebagai pembinaan watak dan moral, sebagai tempat berperan 

 keterampilan, dengan adanya peran tersebut diharapkan agar 

 mengoptimalkan  peran-peran yang telah ada sehingga dapat membantu 

 kelancaran TBM dalam  meningkatkan minat baca masyarakat. 

2. Berdasarkan jumlah persentase jawaban responden sebanyak 69,29% 

 masyarakat memberi tanggapan yang baik terhadap peran TBM dalam 

 meningkatkan minat baca, dan masyarakat beranggapan bahwa peran TBM 

 sangat penting, oleh karenanya perlu ditingkatkan sarana dan prasarana 

 untuk menumbuhkan minat baca masyarakat. 

3. Berdasarkan jumlah persentase jawaban responden sebanyak 25,86 

 masyarakat menyatakan ragu-ragu dan 4,85% masyarakat memberi 

 beranggapan tidak merasakan manfaat dari adanya TBM, oleh karenanya 

 perlu ditingkatkan sarana dan prasarana secara optimal agar tujuan dari TBM 

 dapat tercapai. Bagi masyarakat hendaknya menyadari akan pentingnya TBM 

 bagi perkembangan ilmu pengetahuan kesadaran akan pentingnya membaca 

 bagi kehidupan, sehingga apa yang menjadi tujuan TBM dapat tercapai. 

 


