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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diatas, maka penulis dapat menarik 

kesimpilan tentang analisis pemanfaatan buku ekonomi di perpustakaan sekolah sebagai 

sumber belajar mata pelajaran ekonomi di SMA Xaverius 2 Kota Jambi, yaitu penggunaan 

buku ekonomi yang tersedia di perpustakaan sekolah di SMA Xaverius 2 Kota Jambi masih 

blum efektif. Secara standar perpustakaan dapat di katakan efektif apabila memiliiki beberapa 

indikator yakni aktifitas siswa IPS, Guru Ekonomi dan pustakawan mengalami peningkatan 

sesuai dengan persentase kunjungan di perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan yang 

sudah baik dan memadai sehingga pengunjung merasa nyaman saat di perpustakaan. Namun, 

yang menjadi kurangnya pemanfaatan oleh siswa IPS dalam pelajaran Ekonomi di karenakan 

penggunakan hp yang menjadi kebutuhan siswa dan mencari informasi secara instan.  

 

5.2  Implikasi 

 Adapun implikasi pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dengan adanya penelitian ini hendaknya bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak 

sekolah untuk mengoptimalkan pemanfaatan buku ekonomi buku ekonomi dan 

pengelolaan perpustakaan, termasuk upaya guru mengajak dan belajar di perpustakaan 

serta ketersediaan buku yang tersedia.  

2. Dengan adanya penelitian ini bisa membantu menjadi salah satu sumber belajar bagi 

peserta didik. 

3. Setelah melakukan penelitian ini, peneliti merasa bahwa pengalaman dan wawasan 

peneliti semakin bertambah. 

 

5.3   Saran 

 Sehubungan dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis 

mengajukan beberapa saran yaitu: 

1. Hasil penelitian ini mendeskripsikan pemanfaatan buku ekonomi di perpustakaan 

sekolah sebagai sumber belajar mata pelajaran ekonomi di SMA Xaverius 2 Kota Jambi 

yang berada dalam kategori sangat baik dari informasi ini tidak menjadian perpustakaan  
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berhenti sampai disini dalam memberika pelayanan mereka dengan baik namun dapat 

lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan layanan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan dan rujukan, khususnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa. 

Terutama pada pemanfaatan buku ekonomi di perpustakaan sekolah sebagai sumber 

belajar pada mata pelajaran ekonomi. 

  


