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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis lakukan 

tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpustakaan terhadap 

Minat Baca Mahasiswa UIN Walisongo Semarang (Studi di 

Perpustakaan Fakultas UIN Walisongo Semarang), maka dapat 

disimpulkan bahwa Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpustakaan 

terhadap Minat Baca Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 

(Studi di Perpustakaan Fakultas UIN Walisongo Semarang) 

ditunjukkan dengan hasil uji F sebesar 36,804 lebih besar dari 

Ftabel (3,95) pada taraf signifikansi 5% dan Ftabel(6,93) padataraf 

signifikansi 1%. Dengan tingkat korelasi sebesar 0,524 dalam 

kategori sedangkarena berada direntang 0,400 – 0,599. Jika 

diformulasikan dalam hitungan persen (%) sebesar 27,5%. Jadi 

konstribusi dari kualitas pelayanan perpustakaan terhadap minat 

baca mahasiswa UIN Walisongo Semarang sebesar 27,5%  dan 

sisanya 72,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang bukan 

menjadifokus pembahasan dalam penelitian ini.  

Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kualitas pelayanan perpustakaan terhadap minat baca mahasiswa 

UIN Walisongo Semarang (Studi di PerpustakaanFakultas UIN 

Walisongo Semarang). 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan 

konstribusi dari kualitas pelayanan perpustakaan terhadap minat 

baca mahasiswa UIN Walisongo Semarang sebesar 27,5%, maka 

ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan: 

1. Kualitas pelayanan perpustakaan fakultas di UIN Walisongo 

telah diterapkan cukup baik. Atas dasar itu hendaknya pihak-

pihak yang terlibat terutama pengelola perpustakaan mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi, 

seperti menyediakan koleksi buku lebih lengkap, 

kenyamanan ruang perpustakaan, dan meningkatkan SDM 

(pustakawan) yang dimiliki perpustakaan hendaknya adalah 

orang-orang yang memiliki latar pendidikan ilmu 

perpustakaan dengan jumlah pustakawan disesuaikan dengan 

kebutuhan perpustakaan, karena hal ini akan sangat 

berpengaruh pada sistem kerja yang berlangsung. 

Keberadaan pustakawan ini akan sangat berpengaruh dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan, agarfungsi perpustakaan 

dapat dijalankan secara maksimal, mampu meningkatkan 

minat baca mahasiswa dan menunjang kemajuan pendidikan 

serta tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

2. Hendaknya jalinan kerjasama antara pihak perguruan tinggi, 

pustakawan dan berbagai pihak lain dapatditingkatkan. 

Kerjasama dari pihak-pihak tersebut mampu meningkatkan 
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kualitas pelayanan perpustakaan, sehingga intensitas 

berkunjung mahasiswa ke perpustakaan dan minat baca 

mahasiswa lebih meningkat. 

3. Mahasiswa sebaiknya mentaati segala peraturan yang ada di 

perpustakaan agar pelayanan perpustakaan dapat bejalan 

secara maksimal. 

 


