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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan perolehan data yang sudah diolah pada bab IV, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat pemanfaatan system temu kembali informasi mengunakan 

aplikasi SLiMS di perpustakaan SMA Negeri 3 Unggulan Kayuagung 

diperoleh skor rata-rata sebesar 3,17, maka dapat disimpulkan bahwa 

tingat pemanfaatan sistem temu kembali informasi menggunakan aplikasi 

SLiMS di perpustakaan SMA Negeri 3 Unggulan Kayuagung termasuk 

dalam katagori sedang karena berada pada interval 2,62-3,43. Dengan 

demikian bedasarkan teori TAM ( Technology Acceptance Model)  dalam 

penelitian ini yang mana sub variabelnya yaitu sebagai berikut : 1) 

Indikator pemanfaatan dengan nilai rata-rata 3,23 dikategorikn sedang, 2) 

Indikator kemudahan dengan nilai rata-rata 3,36 dikategorikan sedang, 3) 

Indikator sikap dan minat pengguna dengan rata-rata 3,37 dikateorikan 

sedang, 4) Indikator penggunaan dengan rata-rata 2,74 dikategorikan 

sedang. Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang seberapa tinggi 

tingkat penerimaan aplikasi SliMS sebagai proses sistem temu kembali 

informasi di perpustakaan SMA Negeri 3 Unggulan Kayuagung 

berdasarkan teori diperoleh nilai rata-rata 3,26 tergolong sedang. 
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2. Berdasarkan analisis pada setiap indikator ada beberapa indikator yang 

perlu ditingkatkan. Indikator pertama yang perlu ditingkatkan yaitu pada 

sub variabel  penggunaan SLiMS di perpustakaan yang memperoleh nilai 

rata-rata 2,74, serta terdapat beberapa indikator pada sub variable 

pengunaan yaitu pada indikator akses terhadap SLiMS dengan nilai rata-

rata 2,48, indikator informasi yang terdapat dalam Slims memeproleh 

nilai rata-rata 2,50, indikator fasilitas komputer memperoleh nilai rata-

rata 2,56, dan indikator fasilitas internet memperolah nilai 2,58.  Perlu 

diadakannya perbaikan pada indikator-indikator tersebut sebab dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, indikator sub variabel 

tersebut termasuk dalam kategori rendah dengan interval 1,81-2,61. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka beberapa saran yang dapat 

menjadi masukkan dan merupakan harapan dari penulis dan juga pemustaka. 

Beberapa saran masukkan sebagai berikut: 

1. Untuk pustakawan sebaiknya dilakukan promosi dengan bekerja sama 

dengan pihak-pihak terkait agar siswa-siswa tahu dan paham dalam 

memanfaatkan perpustakaan sehingga aplikasi yang terpasang di 

perpustakaan dapat bermafaatan dengan seoptimal mungkin.  
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2. Untuk pemustaka sebaikknya lebih memaksimalkan lagi memanfaatkan 

SLiMS dalam proses penelusuran informasi agar penggunaan aplikasi 

bisa optimal dan bermanfaaat.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan peneltian 

ini dengan menggunakan teori-teori baru tentang system temu kembali 

informasi dengan metode-metode yang lain sesuai dengan topik dan 

judul peneltian. 


