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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul pemanfaatan 

internet sebagai sumber belajar, dapat disimpulkan beberapa, yaitu: 

Pemanfaatan layanan internet di perpustakaan SMA Negeri 14 Palembang 

sudah berlajan dengan baik. Layanan ini sangat membantu para pemustaka 

memenuhi kebutuhan informasi dan membantu para pemustaka memenuhi 

kebutuhan informasi dan membantu menyelesaikan tugas mereka dan mencari 

informasi terbaru. Untuk memenuhi dan mempermudah dalam mencari informasi 

terbaru. Untuk memenuhi dan mempermudah dalam pemenfaatan layanan 

internet maka pihak sekolah membatasi link-link yang ada di layanan tersebut. 

Selain pembatasan link-link, pegawai perpustakaan juga ikut mengawasi 

memanfaatan layanan internet sehingga internet dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar. 

Hambatan yang dirasakan  saat memanfaatkan layanan internet adalah 

fasilitas kurang memadai, ada 6 komputer yang tidak bisa digunakan sehingga 

komputer masih dirasakan kurang. Selain itu, pendingin ruangan masih kurang 

sehingga dalam ruangan terasa panas. Jaringan juga menjadi penghamat karena 

loading-nya masih lambat dan menghambat para siswa dalam pencarian 

informasi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang 

diberikan penulis yang bertujuan meningkatkan layanan internet, yaitu: 

Pemanfaatan layanan internet sudah dimanfaatkan siswa dengan baik 

tetapi perpustakaan harus bekerjasama dengan perusahaan atau lembaga yang 

menyediakan jurnal atau buku elektronik untuk memenuhi kebutuhan informasi 

siswa. Dengan adanya e-jurnal atau e-book, siswa tidak perlu lagi untuk 

membuka link-link sembarangan sehingga iklan-iklan yang tidak disensor tidak 

dapat dilihat oleh siswa. Selain itu, memberikan pengertian dan arahan kepada 

siswa bahwa manfaat diadakannya layanan internet ini untuk menambah 

informasi yang dibutuhkan siswa dan harus bekerjasama kepada sekolah untuk 

memberi izin siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. 

Fasilitas yang ada di perpustakaan harus ditambah lagi, sehingga siswa 

betah ada di perpustakaan. Fasilitas yang perlu di perbaharui adalah pendingin 

ruang dan komputer yang tidak dapat digunakan harus diganti lagi. Kekuatan 

jaringan harus ditambah lagi sehingga siswa memanfaatkan internet dengan 

maksimal.  Selain itu juga,  memberikan  pelatihan kepada  siswa cara untuk menelusur 

atau menentukan informasi dengan cepat dan tepat sehingga pemanfaatan layanan 

internet dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber belajar. 

 

 

 


