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                         BAB IV 

PENUTUP 

IV.1   Kesimpulan    

           Perpustakaan sekolah merupakan sarana penunjang informasi bagi kebutuhan 

warga sekolah. Perpustakaan sekolah yang baik perlu untuk lebih mengembangkan 

perpustakaannya menjadi lebih baik lagi. Pengembangan perpustakaan tersebut memerlukan 

adanya dukungan dari lembaga yang menaungi perpustakaan serta peran aktif tenaga 

pendidik untuk mengajak para siswa untuk memanfaatkan perpustakaan tersebut. 

Pengembangan perpustakaan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan penerapan 

teknologi untuk mempermudah kegiatan yang ada di perpustakaan karena banyak 

perpustakaan sekolah belum menerapkan otomasi perpustakaan.   

    Perpustakaan SDN SUMORAME Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah 

salah satu perpustakaan yang belum menerapkan otomasi perpustakaan. Pada perpustakaan 

ini, proses sirkulasi dan proses pencarian koleksi masih dilakukan secara manual. 

Perpustakaan SDN SUMORAME Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah memiliki 

beberapa aspek adanya penerapan otomasi pada perpustakaan. Aspek yang mendukung 

adanya penerapan otomasi tersebut ialah perpustakaan yang memiliki banyak koleksi serta 

adanya fasilitas yang mendukung seperti computer PC. Adanya aspek yang mendukung 

penerapan otomasi pada perpustakaan SDN SUMORAME Kecamatan Candi Kabupaten 

Sidoarjo yang dijadikan penulis sebagai sasaran pembuatan produk Tugas Akhir.   

Pembuatan Tugas Akhir tersebut berupa system otomasi pada perpustakaan SDN  

SUMORAME Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Penerapan sistem otomasi tersebut 

menggunakan software SLiMS (Senayan Library Management Systems). SLiMS Akasia 

digunakan dalam penerapan sistem otomasi dikarenakan SLiMS Akasia memiliki 

keunggulan berbasis web (web based), SLiMS juga merupakan aplikasi perpustakaan yang 

bersifat open sources yang digunakan pada berbagai platform system computer yaitu 

windows dan Linux. SLiMS juga memiliki integrase system yang lebih luas sehingga dapat 

mencakup unit kerja secara keseluruhan pada perpustakaan.  
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Pada pembuatan produk Tugas Akhir ini memalui beberapa tahapan. Tahapan dalam 

pembuatan produk Tugas Akhir terdapat 3 tahapan yaitu proses install software, tahapan inti 

serta tahapan finalisasi. Pada prosesinstall software, penulis melakukan install terhadap 

software xampp, SLiMS Akasia, serta notepad++ yang digunakan untuk modifikasi tampilan 

SLiMS. Proses inti dijelaskan mengenai tahapan entry data koleksi, entry data keanggotaan, 

serta proses modifikasi tampilan SLiMS. Proses finalisasi akan dijelaskan mengenai tatacara 

penggunaan software yang terdiri dari tata cara penggunaan OPAC, tatacara log in pada 

SLiMS sebagai pustakawan atau staff perpustakaan, serta tatacara penggunaan SLiMS pada 

bagian sirkulasi.  

Penerapan system otomasi pada perpustakaan memiliki beberapa kelebihan, 

diantaranya :  

1. Penerapan otomasi perpustakaan dilakukan agar memperkenalkan penerapan teknologi 

kepada pengguna perpustakaan.  

2. Mempermudah kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan ataupun staff perpustakaan 

dengan adanya penerapan system otomasi  

3. Mempermudah pengguna perpustakaan dalam melakukan pencarian koleksi dengan 

menggunakan OPAC (Open Public Access Catalogue)  

4. Tampilan SLiMS dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan sehingga meningkatkan 

kreatifitas dari pustakawan ataupun pengelola perpustakaan lainnya.  

IV.2   Saran  

          Penerapan system otomasi perpustakaan memiliki kelebihan serta kekurangan. 

Kelebihan dalam penerapan otomasi memberikan keuntungan bagi perpustakaan. Penulis 

memberikan saran bagi individu yang akan menerapkan SLiMS pada sebuah instansi serta 

bagi perpustakaan yang akan menerapkan otomasi perpustakaan, diantaranya :  

1. Bagi individu yang akan menerapkan otomasi perpustakaan lebih baik melakukan 

observasi terlebih dahulu untuk memastikan adanya bahan dan alat yang dibutuhkan dalam 

proses penerapan otomasi   

2. Memastikan kesepakatan yang dibuat dengan lembaga yang menaungi perpustakaan 

tersebut agar produk yang dihasilkan diterapkan oleh lembaga tersebut.   
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3. Pustakawan sebagai pengelola, perlu mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan 

pustakawan yang memiliki kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi ( TI ) agar dapat 

lebih mengembangkan otomasi yang ada pada perpustakaanya.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


