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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Program 

Taman Bacaan Masyarakat RW 5 Kelurahan Jambangan Kecamatan 

Jambangan Kota Surabaya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Implementasi dari tujuan Program Taman Bacaan Masyarakat RW 5 

ternyata dapat menumbuhkan minat baca masyarakat khususnya anak-anak, 

akan tetapi belum dapat menarik minat baca orang dewasa karena jam 

bukanya diwaktu mereka masih bekerja. Sasarannya sudah tercapai karena 

tempatnya yang strategis dekat dengan sekolahan dan taman bermain, 

sehinggga dapat menjangkau masyarakat luas bukan hanya di Kelurahan 

Jambangan. 

2. Fasilitas yang ada seperti bahan bacaan di Taman Bacaan Masyarakat 

(TBM) RW 5 Kelurahan Jambangan ternyata masih belum terpenuhi bagi 

sebagian pengunjung dan masyarakat. Akan tetapi pada dasarnya anggaran 

insentif petugas dan operasional TBM sudah dianggarkan dari APBD. 

Kemudian untuk sarana dan prasarana juga sudah disediakan oleh Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Begitupun dengan Petugas 

Taman Bacaan Masyarakat RW 5 Kelurahan Jambangan juga sudah 

memadai dan profesional di bidangnya. 
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3. Komunikasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya 

kepada petugas TBM, dan Petugas TBM RW 5 Kelurahan Jambangan 

dengan masyarakat, serta Petugas TBM RW 5 Kelurahan Jambangan 

dengan Petugas TBM lainnya sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai 

tujuannya.  

4. Karakter dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dan petugas 

TBM RW 5 Kelurahan Jambangan sudah responsif terhadap harapan-

harapan yang berkembang di masyarakat terkait fasilitas yang ada, serta dari 

masyarakat RW 5 sudah berupaya untuk saling menjaga kebersihan dalam 

menggunakan fasilitas yang ada di TBM. 

5. Sikap pelaksana sudah mendukung terimplementasinya Program Taman 

Bacaan Masyarakat (TBM) di RW 5 Kelurahan Jambangan. Sebagai bukti 

Petugas TBM melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dari 

TBM ini dan turut aktif terlibat dalam kegiatan warga. 

6. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi sudah mendukung 

terimplementasinya Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) RW 5 

Kelurahan Jambangan dalam menumbuhkan minat baca masyarakat 

khususnya anak-anak. 

7. Dari 6 fokus menurut van Meter dan van Horn tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa Program Taman Bacaan Masyarakat RW 5 Kelurahan 

Jambangan dapat terimplementasi dengan baik. Kemudian dari 6 fokus 

tersebut yang paling mendukung adalah Kondisi Politik, Sosial dan 
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Ekonomi, namun yang kurang mendukung adalah Sumber Daya terutama 

fasilitas seperti bahan bacaan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, mengenai 

Implementasi Program Taman Bacaan Masyarakat RW 5 Kelurahan 

Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, maka saran yang dapat 

dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut: 

1. Seharusnya jam buka TBM diperpanjang, agar memberi kesempatan 

masyarakat khususnya orang dewasa untuk berkunjung.  

2. Perlunya diadakan rotasi buku beberapa bulan sekali dengan TBM lain. 

Serta memberikan informasi mengenai jadwal untuk rotasi buku dan 

mengenai buku terbaru, agar masyarakat khususnya orang dewasa lebih 

tertarik membaca koleksi terbaru yang ada di TBM.  

3. Perlunya ada permainan tradisional agar dapat melatih interaksi sosial anak 

dan sebagai wujud kepedulian untuk melestarikan kesenian-kesenian daerah 

yang sekarang kurang diminati.  

4. Kepada petugas TBM RW 5 Kelurahan Jambangan untuk selalu 

meningkatkan kualitas diri terutama dari segi kreatifitas dengan melakukan 

inovasi-inovasi agar TBM lebih dikenal oleh masyarakat. 


