BAB V
KESIMPULAN
1.

Kesimpulan
Dari beberapa pembahasan yang sudah diuraikan di atas yang merupakan
hasil Laporan Kuliah Kerja Peraktek ( KKP ) di Perpustakaan SD N 67
Pangkalpinang, dapat disimpulkan bahwa :
a.

Keadaan Perpustakaan SD N 67 Pangkalpinang

Diawali dengan perjalanan sejarah yang cukup panjang, keadaan
Perpustakaan SD N 67 Pangkalpinang saat ini sudah mulai mengalami
perubahan yang cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sistem
pengelolaannya pun sudah mengalami perkembangan yang cukup baik.
Hal ini ditandai dengan pengorganisasian kerja yang terstruktur dengan
baik serta sistem rancangan yang sudah terkomputerisasi. Dengan
adanya sistem terkomputerisasi maka proses pelaksanaan kerja menjadi
lebih mudah dan terkendali. Dalam pelaksanaan kerja sehari-hari juga
harus diimbangi dengan sarana dan prasarana atau fasilitas yang cukup
dan memadai yaitu dengan adanya komputer di perpustakaan SD N 67
Pangkalpinang. Keterbatasan jumlah anggota dan kualitas fasilitas yang
ada merupakan salah satu faktor pengahambat/kendala yang harus
dilalui dalam setiap melakukan pekerjaan demi menjaga dan
meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan bagi pengguna atau siswa.
b.

Kegiatan yang ada di Perpustakaan SD N 67 Pangkalpinang

Seperti apa yang sudah diketahui sebelumnya bahwa kegiatan
pendataan, pendaftaran, pelayanan peminjaman dan pengembalian
merupakan jenis-jenis kegiatan yang sudah dilakukan di Perpustakaan
SD N 67 Pangkalpinang. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan yang ada di dalam perpustakaan. Dalam
pelaksanaannya, kegitaan ini juga di dasari dengan penggunaan sistem
komputerisasi yang telah diterapkan.
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Tanpa adanya sistem komputerisasi diperpustakaan tersebut maka
hasil yang dicapai dalam mengelola perpustakaan akan kurang
sempurna. Faktor yang sangat penting untuk mewujudkan semua itu
ialah sistem

yang

perpustakaan.

Tanpa

ada

harus

didasari

terkomputerisasi
ilmu

dalam

perpustakaan,

dan

bidang
sistem

terkomputerisasi maka hasil yang dicapai akan kurang sesuai dengan
apa yang diharapkan.
c.

Koleksi Bahan Pustaka Perpustakan SD N 67 Pangkalpinang

Koleksi bahan pustaka merupakan faktor yang sangat dominan di
dalam perpustakaan. Tanpa adanya koleksi bahan pustaka, bukanlah
dikatakan sebagai perpustakaan. Banyak sedikitnya jumlah koleksi pada
sebuah

perpustakaan

juga

merupakan

indikator

perkembangan

perpustakaan. Perpustakaan SD N 67 Pangkalpinang termasuk dalam
kategori jenis perpustakaan sekolah karena memiliki koleksi lebih dari
500 eksemplar dan lebih dari 100 judul buku. Koleksi bahan pustaka
yang dimiliki oleh Perpustakaan SD N 67 Pangkalpinang yaitu 600
eksemplar dan 700 judul buku. Yang menjadi pekerjaan cukup berat
ialah mendata koleksi yang sebenarnya, apakah jumlah yang tercatat
pada buku inventaris sesuai dengan jumlah koleksi sebenarnya. Proses
ini memerlukan waktu yang cukup lama dan penuh dengan ketelitian
maka dengan adanya sistem yang terkomputerisasi maka akan
memudah kan pekerjaan.
Setelah mempelajari permasalahan yang dihadapi dan juga solusi
pemecahan yang ditawarkan, maka penulis dapat menarik kesimpulan
lainnya sebagai berikut :
1)

Dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi, pengolahan
data akan lebih mudah dan meningkatkan efisiensi waktu
pengerjaan.

2)

Penggunaan sistem yang terkomputerisasi akan menghasilkan
informasi yang lebih cepat dan akurat.
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3)

Kesalahan yang disebabkan oleh human error dapat dikurangi
dengan penggunaan sistem yang terkomputerisasi.

4)

Laporan dapat dibuat dengan cepat, akurat, dan rapi, sehiingga
menjadi penunjang pengambilan keputusan yang lebih baik.

5)

Dengan sistem terkomputerisasi, duplikasi data dapat dihindari.

6)

Pengolahan data yang menggunakan komputer dapat memberikan
informasi dan laporan yang lebih cepat dan akurat dibandingkan
dengan sistem manual sehingga akan sangat membantu bagi tingkat
manajemen dalam pengambilan keputusan.

7)

Adanya

sistem

yang

terkomputerisasi

diharapkan

dapat

mempermudah dan memperlancar setiap transaksi peminjaman
buku.
2.

Saran

Untuk menjadikan Perpustakaan SD N 67 Pangkalpinang sebagai salah
satu perpustakaan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik, ada
beberapa saran yang akan penulis sampaikan, antara lain :
a.

Adanya Penambahan jumlah dan kualitas fasilitas terkomputerisasi yang
ada di perpustakaan karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang
perlu diperhatikan untuk memperlancar dan mempermudah dalam
pengelolaan semua unsur yang ada di dalam perpustakaan.

b.

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan khusus tentang komputer di
bidang perpustakaan sangat diperlukan agar hasil yang diinginkan
tercapai dengan baik dan sempurna. Hal ini berkaitan dengan
penambahan sistem komputerisasi di bidang perpustakaan yang
merupakan salah satu faktor utama dalam mengelola perpustakaan
Menggunakan sistem-sistem/cara-cara yang terkomputerisasi dalam
mengolah administrasi yang ada di perpustakaan sangat diperlukan
karena melalui sistem tersebut, memudahkan dalam mengolah bahan
pustaka dan unsur-unsur yang ada di perpustakaan.

54

c.

Sebaiknya petugas perpustakaan mengikuti bimbingan khusus untuk
menggunakan sistem yang terkomputerisasi.

d.

Perlu ketelitian dalam memasukkan data, sehingga informasi yang
dihasilkan lebih akurat, meskipun sistem belum menyediakan fasilitas
pengecekan.

e.

Sistem yang terkomputerisasi perlu ditunjang pemeliharaan berkala agar
dapat berjalan dengan baik.
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