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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan,

maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut :

1. Strategi pelayanan perpustakaan masih dilakukan seperti biasa yaitu

menggunakan sistem pelayanan terbuka atau langsung ke

perpustakaandengan penerapan protokol kesehatan yang baik dan

benar tapi dengan adanya pandemi covid-19 petugas memperbolehkan

layanan dirkulasi khusus perpanjangan boleh secara online bisa

melalui whatsapp, atau media sosial lainnya.

2. Di perpustakaan SMA Negeri 1 Mataram ada tiga layanan utama yaitu,

layanan sirkulasi, layanan referensi, dan bimbingan pemakai. Dua di

antaranya masih tetap seperti biasa yaitu secaraterbuka, dan

perpustakaan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan

benar. Sesuai peraturan pemerintah. Untuk bimbingan pemakai dalam

masa pandemi ini perpustakaan tidak berani mengambil resiko dengan

mengumpulkan masa yang banyak untuk memberikan layanan pada

pemustaka baru.

3. Demi memenuhi peraturan peraturan pemerintah tentang standar

protokol kesehatan, perpustakaan memberlakukan protokol kesehatan

secara baik. Sesuai dengan surat edaran menteri kesehatan Republik
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Indonesia, walaupun perpustakaan masih ada kekurangan alat untuk

pengukur suhu badan dan hand sanitizer untuk di simpan didepan pintu

masuk perpustakaan.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka saran dari peneliti adalah:

1. Pendidikan pemakai agar tetap dilaksanakan bisa menggunakan media,

seperti aplikasi zoom. misalkan sekolah atau perpustakaan sendiri

mengadakan seminar tentang bagaimana cara menggunakan fasilitas

fasilitas perpustakaan secara baik, dan benar.

2. Pada masa pandemi ini penerapan protokol kesehatan harus secara ketat,

agar dapat terhindar dari paparan covid-19, maka dari itu alat-alat seperti

pengukur suhu serta hand sinitizer dua hal yang wajib ada dan sekolah

wajib menyediakannya khusus untuk perpustakaan.
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