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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk melihat seberapa besar 

respon masyarakat dalam penyelenggaraan  dilakukan di TBM Plus Mas Raden Jl. 

Karya Jaya No.192 Medan Johor maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesimpulan secara umum yang dapat ditarik untuk menjawab seberapa baik 

respon masyarakat dalam penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 

Plus Mas Raden yang dilihat melalui tiga sub variabel yaitu perpepsi, sikap, 

dan partisipasi adalah respon masyarakat secara garis besar dapat dikatakan 

baik. Hal ini menjadi bukti bahwa TBM Plus Mas Raden terselenggara dengan 

baik. Hal ini disebabkan pengelolaan TBM yang sangat kreatif seperti pihak 

TBM memberikan apresiasi dan hadiah pada pembaca terbanyak setiap 

tahunnya dan memberikan hadiah untuk anak usia sekolah SD, SMP, SMA 

yang berprestasi meraih lima besar disekolahnya serta hal ini juga yang 

membangun kecintaan masyarakat terhadap TBM Plus Mas Raden   Hal ini 

juga terbukti dengan adanya prestasi yang diraih oleh TBM yaitu TBM plus 

Mas Raden telah mendapat juara I dalam Kategori TBM Kreatif dari Direktorat 

Pendidikan Masyarakat tahun 2009, dan Juara I Stand terbaik kategori TBM 

pada kegiatan gebyar PAUDNI tahun 2012. 

2. Persepsi masyarakat dengan adannya penyelenggaraan taman bacaan 

masyarakat dapat disimpulkan sangat baik dengan persentasi yang rata-rata 

sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan TBM Plus Mas Raden 

sangat diterima oleh masyarakat dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari 
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terselenggaranya TBM Plus Mas Raden. Persepsi dalam penelitian ini 

diarahkan pada pemahaman masyarakat tentang konsep TBM Plus Mas Raden 

itu sendiri. Dari hasil penelitian tergambar bahwa masyarakat paham tentang 

maksud atau tentang tujuan terselenggaranya sebuah taman bacaan masyarakat 

dan masyarakat memiliki perpepsi bahwa terselenggaranya TBM sudah sesuai 

dengan fungsi dan tujuan TBM itu sendiri. 

3. Sikap masyarakat terhadap terselenggaranya TBM Plus Mas Raden seiring 

dengan persepsi masyarakat yang baik. Walaupun persentasinya sedikit 

menurun tetapi rata-rata masyarakat slalu ikut serta dalam kegiatan. Sikap 

dalam penelitian ini penulis mengarahkan pada keiukutsertaan masyarakat 

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TBM Plus Mas Raden. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan dan memanfaatkan secara keseluruhan Taman Bacaan 

Masyatakat (TBM) Plus Mas Raden walaupun tidak semua kegiatan yang 

dikuti oleh masyarakat namun tujuan umum TBM untuk membudidayakan 

budaya baca sudah terjadi dalam keseharian masyarakat. 

4. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan TBM Plus Mas Raden melalui 

hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan kurang baik. Hal ini 

terjadi karena pengelolaan TBM Plus Mas Raden dilakukan oleh pribadi dari 

keluarga pemilik TBM. Namun masyarakat juga selalu berperan untuk 

memberikan ide dan buku buku bekas yang dapat menjadi pelengkap dalam 

penyelenggaraan TBM. Untuk keberlanjutan penyelenggaraan TBM sebagian 

masyarakat juga ikut memelihara, mengembangkan, maupun mengajak orang 

lain untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan TBM. 
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5. SARAN 

1. Pengolalaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Plus Mas Raden sudah sangat 

baik tetapi dari hasil penelitian banyak keragu-raguan masyarakat untuk 

bersikap mendukung setiap kegiatan yang ada di TBM. Untuk itu pihak 

pengelola bisa meningkatkan silaturahmi dengan warga agar terjadinya 

kerjasama yang baik antara pengelola dan masyarakat. 

2. Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Plus Mas Raden harus lebih 

meningkatkan partisipasi masyarakat karena partisipasi dapat mendukung 

suksesnya tugas pokok dan fungsi TBM walaupun pencapaian Taman Bacaan 

Masyarakat (TBM) Plus Mas Raden sudah sangat baik. 

3. Masyarakat memiliki rasa yang tinggi untuk dapat berperan serta membangun 

TBM hal ini dapat dimanfaatkan pengelola Taman Bacaan Masyarakat 

(TBM) Plus Mas Raden untuk menjadikan TBM menjadi agen perubahan ke 

arah masyarakat yang mandiri  

 

 


