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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian Manajemen program pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen program pengembangan 

budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Dalam permasalahannya, dalam 

pencapaian target program Pengembangan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan oleh Kantor Arsip, perpustakaan dan dokumentasi Kota Padang tahun 

2015 menurun dibandingkan pada tahun 2014. Selain itu juga terdapat beberapa 

kendala dalam  program ini, antara lain : anggaran yang tidak memadai, SDM  yang 

kurang secara kuantitas ( Jumlah ) dan Pemberian motivasi yang  belum maksimal. 

Dalam pembahasan permasalahannya, temuan dan analisis penelitiyang dikaitkan 

dengan Fungsi Manajemen yang dikemukakan oleh John F. Mee, maka dapat 

disimpulkan bahwa  manajemen program pengembangan budaya baca dan 

pembinaan perpustakaan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi belum 

maksimal sesuai dengan tujuan dan masih banyak ditemukan kendala dalam proses 

menajamennya. 

 Berdasarkan proses perencanaannya, masih banyak kekurangan seperti pada 

menentukan alternatif masih belum ada juga peneliti menemukan bahwa, dalam 

pelaksanaan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 

ketersediaan SDM dalam melaksanakan program tersebut masih sangat kurang. 

Masing-masing aktor yang melaksanakan kegiatan program ini mengatakan 

ketersediaan akan SDM masih sangat kurang. 
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Dalam proses pengorganisasian Manajemen program pengembangan budaya 

baca dan pembinaan perpustakaan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan, dan 

Dokumentasi seperti pada penentuan kegiatan terlihat bahwa kegiatan program 

pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan belum semuanya 

berjalan, malahan banyak kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan tujuan dari 

program ini. 

Pada Pemberian Motivasi ada dua tahap yaitu pemberian penghargaan dan 

hukuman. Penghargaan yang diberikan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan, dan 

Dokumentasi dalam pelaksanaan program pengembangan budaya baca dan 

pembinaan perpustakaan oleh ini tisak adanya diberikan penghargaan kepada 

pegawai. Dan pemberian hukuman, Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi 

memberikan surat penringatan 1,2,3 kepada pelaksana program pengembangan 

budaya baca dan pembinaan perpustakaan  

Terakhir pada Pengawasan program pengembangan budaya baca dan 

pembinaan perpustakaan dilaksanakan oleh Kasi Pembinaan dan Kasi 

Perpustakaan, melalui dengan cara pengawasan langsung yaitu observasi dan 

pengawasa langsung seperti laporan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian 

terdahulu, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pada Pemberian motivasi agar selalu tetap diberikan agar pegawai tetap terus 

semangat dalam menjalankan kegiatannya. 

2. Diperlukan adanya penambahan SDM dalam mengawasi jalanya kegiatan 

Program,  
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3. Anggaran harus ditambah agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. 

4. Dalam penyaluran buku seharusnya lebih di tingkatkan karena masih banyak 

penyaluran buku yang masih belum jalan dan tepat sasaran 

5. Kegiatan diharapkan selalu ditingkatkan agar minat baca bisa lebih meningkat 

di Kota Padang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


