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BABIV 


PENUTUP 


IV. 1 KESIMPULAN 


Perubaban-perubalmn yang terjadi juga berpengarub pada 

dunia peq>ustakrum. Peq>ustakaan bukau Iagi ..kedar tempat 

penyimpanan koleksi infonnasi ''Ii., ruunrro sekarang perpustakaan 

lebib mengarub .ebagai penyedia inform."i. Begitu juga dengan 

koleksi-koleksi yang disediakan olob perpustakaan, deb.l. 

perpustakrum banya terbatas pada koleksi-lroleksi tercetak seperti 

buku den sejenisnya, soat ini koleksi perpustakaan juga menggunakau 

bnban multi media atau media selain koleksi tercetak. 

Sebagai IcmOOga penyadia infarmasi, perpustakaan barns 

lebih berorienlllSi "cpade kebotuhan penggana, Untuk memberikan 

nilai kepuasan kepade pengguna mak. puslakawan diharapkan dapat 

mengemas dan menyajikan produk infonnasi yang mempunyai nilai 

tambah, ksrena kobutuban dan keiuginan pangguna aksu infurmasi 

semakin meningkat. 

Saat ini, kliping sangat dibutnhkan oleh masyarakat untuk 

memenuhi kebutubanaya akau infonnasi yang bersubyek sarna tetapi 

berOOde swnber infurmasi. Mak. kliping elektronik sebagai prodak 

atau bnban koleksi multimedia perpustakaan dapat dimanfaatkau dam; 
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efektifitas pengguna dalam memenuhi kebutuhan infonnasinya 

tersebut. 

Namun, perpustakaan yang meuyediakan Iayanan kliping 

elektronik jumlahnya rnasill terbatas. Selama ini koleksi koran yang 

ada diperpustakaan bany. dibiarkan menumpuk begitu $lija tanpa 

diolah menj.di suatu produk yang lebili mend dan bennanfaal bagi 

pengguna, yaitu dengan dijadikan kliping elektronik. 

IV. 1 SARAN 

Begitu pesat dan eepatnya perubahan yang terjadi daIam 

kehidupan ini merupakan tuntutan yang wajar bagi perpustakaan 

untuk lebili meugembangkan kreatifitasny. sebagai penyedia 

informasi. Sesnai dengan perkemb.ngau yang terj.di, dimana segala 

prubahan juga mempengarubi pola pikJr dan solera masyarakat yang 

lebill bervariatif, maka perpustakaan juga diharapkan mampu 

menciptakan variasi~variasi dan inovasi bam dalam Jayanannya untuk 

memenuhi kebutubaa pengguna agar clap.t merapentabaekan ,erta 

meningkalkan eksistensiny. di tengab masyarakat sebagai lernbaga 

penyedia informasi. 

Deugau demilcian, perpustakaan perlu memiliki roooana 

strategis temtama dalam bal pengembangan multimedia Sebagai 

saleh satu conloh yakni penaanraatan dan penggunaan fasilitas kliping 

terutam. kliping elektronik di d.1am perpustakaan. 
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