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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, peneliti dapat 

simpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Faktor yang mendorong mahasiswa ISI Yogyakarta untuk berkunjung ke 

perpustakaan adalah lebih pada faktor dari dalam diri (faktor internal) 

mahasiswa yakni dorongan untuk mengukur kemampuan diri,menambah 

pengalaman dan merasa senang ketika berkunjung ke perpustakaan 

tersebut. Faktor-faktor tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan akan 

aktualisasi diri bagi mahasiswa 

2. Dorongan mahasiswa berkunjung ke perpustakaan didasarkan kebutuhan 

akan prestasi, artinya mahasiswa tersebut menginginkan tulisan atau karya 

akhir yang mereka kerjakan memiliki kelengkapan data referensi yang 

cukup sehingga karya itu mendapat apresiasi dari dosen penguji. 

Orientasinya adalah prestasi, bagaiman menghasilkan tulisan yang bagus 

atau layak diujikan. 

3. Ada faktor pendorong  dari luar (faktor eksternal) yaitu dorongan dari 

dosen pembimbing skripsi/tugas akhir.  Dorongan dari dosen pembimbing 

ini merupakan  dorongan yang cukup memengaruhi bagi mahasiswa ISI 

Yogyakarta untuk mengunjungi perpustakaan guna mendapatkan referensi 

atau bahan bacaan yang cukup guna mendukung tulisan (skripsi/tugas 

akhir) mahasiswa yang bersangkutan. 
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4. Faktor yang menghambat mahasiswa tidak berkunjung ke perpustakaan adalah 

faktor eksternal. Faktor itu menyangkut sarana prasarana yang dimiliki 

perpustakaan tersebut seperti koleksi yang belum lengkap, belum tersedianya 

pengatur suhu ruangan (AC), akses internet yang masih lambat, belum 

tersedianya alat perekam data atau scanner, belum tersedianya mesin fotocopy 

serta letak ruang referensi di lantai teratas (lantai IV) dianggap tidak strategis. 

5. Manfaat yang dirasakan dengan mengunjungi perpustakaan ISI Yogyakarta 

adalah lebih percaya diri dan menambah wawasan atau pengalaman. 

6. Berdasarkan faktor pendorong mahasiswa dalam mengunjungi perpustakaan 

dan manfaat yang diarasakan setelah mengunjungi perpustakaan ada 

kesesuaian yaitu menambah pengalaman atau wawasan. Dan hal ini bisa 

menjadi alasan bagi mahasiswa yang belum pernah berkunjung ke 

perpustakaan, untuk menyempatkan diri berkunjung, sehingga akan menambah 

wawasan dan pengalaman mereka. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti sampaikan 

saran sebagai berikut: 

1. Mahasiswa perlu memunubuhkan semangat bagi dirinya sendiri untuk 

menambah wawasan atau cakwarala berpikirnya dengan banyak membaca 

buku-buku atau koleksi yang disajikan di perpustakaan ISI Yogyakarta. 

2. Bagi UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta perlu melakukan evaulasi layanan 

setiap tahun terutama melengkapi beberapa fasilitas penunjang yang mampu 
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mendukung mahasiswa dalam memperoleh kenyamanana saat berkunjung 

ke perpustakaan tersebut. 

3. Pustakawan perlu secara proaktif melakukan promosi perpustakaan. 

Kegiatan promosi tersebut dengan pameran, pendidikan pemakai, lomba 

kepustakawanan dan sebagainya.  

*** 
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