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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitisn dan pembahasn, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan tentang Upaya Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kota Surabaya dalam 

Menumbuhkan Kegemaran Membaca Masyarakat di Taman Bungkul Kota 

Surabaya : 

A. Upaya Perpustakaan Kota Surabaya Dalam Menumbuhkan Kegemaran 

Membaca di Kota Surabaya dikatakan berhasil. Upaya Dinas peprustakaan dan 

Kearsipan Kota Surabaya dalam menumbuhkan kegemaran membaca pelajar 

dengan berbagai cara yaitu sebagai berikut : 

1. Sistim Layanan Perpustakaan Keliling 

Bahwa layanan perpustakaan keliling yang bertujuan untuk 

menjangkau dan memeratakan layanan informasi dan bacaan kepada pelajar 

khusunya di taman bungkul, dalam pelaksanaan tugasnya sudah berjalan 

maksimal sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dimana sitim layanan 

perpustkaan keliling yang ada di taman bungkul menggunakan sistim sirkulasi 

dan layanan terbuka sehingga kegemaran membaca pelajar dan masyarakat di 

taman bungkul dapat meningkat. Sedangkan untuk pengambilan buku masih 
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manual sehingga membuat pengunjung kehabisan waktu dalam menemukan 

buku yang ingin dibaca/dipinjam 

2. Promosi Perpustakaan 

Bahwa kegiatan promosi perpustakaan yang dilakukan oleh pihak 

perpustakaan Kota Surabaya meliputi bedah buku, pameran dan penyebaran 

brosur menurut petugas didalam pelaksanaannya berjalan secara maksimal 

dilihat dari data pengunjung perpustakaan, sedangkan menurut pengunjung 

bahwa pelaksanaan kegiatan promosi perpustakaan belum berjalan maksimal 

karena kurangnya pemahaman dan pengertian tentang betapa pentingnya 

membaca. 

3. Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

Bahwa sarana perpustakaan yang ada di perpustakaan keliling kurang 

lengkap. Dikarenakan masih kurang lengkapnya sarana buku yang disediakan. 

Seperti buku ilmu pengetahuan dan pelejaran, jadi masyarakat di taman 

bungkul yang bertujuan untu meumbuhkan kegemaran mebaca belum 

terlaksana dengan baik karena masih belum berjalan dengan maksimalnya dan 

belum merata dalam penyediaan koleksi bahan pustaka yang meliputi jumlah 

kriteria buku yang ada. 

Sedangkan pelaksanaan kegiatan prasarana perpustakaan yang berupa 

bus atau mobil keliling yang bertujuan untuk menumbuhkan kegemaran 

membaca pelajar di taman bungkul. Perpustakaan Kota Surabaya memiliki 4 
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(empat) unit bus/mobil keliling dan dari semua kedaraan yang ada di 

perpustakaan kota tidak dapat berjalan maksumal dikarenakan terbatasnya 

sumber daya manusis atau petugas yang kurang sehingga prasarana terutama 

bus/mobil keliling belum tepat sasaran dan berjalan tidak maksimal. 

Dari tiga fokus di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh Perpustakaan Kota Surabaya untuk menumbuhkan 

kegemaran membaca masyarakat di Kota Surabaya belum memcapai sasaran 

atau belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat beberapa kendala 

diantaranya koleksi bahan pustaka belum lengkap, sumber daya manusianya 

kurang, dan sistemnya masih manual dll. 

 

5.2.  Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka untuk 

menyempurnakan Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya Dalam 

Menumbuhkan Kegemaran Membaca Masyarakat di Taman Bungkul Kota 

Surabaya, penulis menyarankan bahwa : 

1. Diharapkan dalam menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak 

Perpustakaan Kota Surabaya untuk meningkatkan kegemaran membaca, agar 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya menambah jumlah koleksi 

bahan pustaka di taman bacaan masyarakat dan di perpustakaan keliling 

sehingga didalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang 
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diharapkan dan tepat sasaran dan keberadaan Perpustakaan Kota Surabaya 

benar-benar dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat dan pelajar. 

2. Dalam pelaksanaan kegiatan layanan perpustakaan keliling, maka diharapkan 

dari pihak Perpustakaan Kota Suarabaya untuk menambah jumlah kendaraan 

mobil keliling untuk dapat melayani masyarakat dan pelajar yang belum 

terjangkau oleh perpustakaan Kota Surabaya serta menambah jam layanan 

perpustakaan keliling sehingg dapat meningkatkan kegemaran membaca pelajar 

yang ada di Kota Surabaya umumnya dan taman bungkul khususnya. 

3. Dalam pelaksanaan kegiatan promosi perpustakaan, maka diharapkan kepada 

perpustakaan Kota Surabaya untuk melakukan kegiatan rutin dalam 3 (tiga) 

bulan sekali. Sehingga pelajar dan masyarakat dapat megetahui keberadaan 

perpustakaan keliling dan taman bacaan masyarakat. 

4. Dalam sarana dan prasarana perpustakaan keliling, maka diharapkan dari pihal 

perpustakaan Kota Surabaya dapat menambah jumlah koleksi bahan pustaka 

yang lengkap dan menambah sumber daya manusianya atau petugas 

perpustakaan keliling sehingga tujuan yang diharapkan oleh Perpustakaan Kota 

Surabaya dalam menumbuhkan keemaran membaca masyarakat dapat berjalan 

efektif. 


