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BAB V 

KESIMPULAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil yang sudah diolah dan dianalisis, dapat 

disimpulkan. Jika dilihat dari sisi fakultas. Fakultas yang mahasiswanya sudah 

pernah mengakses dengan frekuensi terbanyak adalah Fakultas Psikologi. 

Fakultas dengan keterangan tidak pernah mengakses terbanyak adalah 

Fakultas Arsitektur dan Desain. Dari keseluruhan responden jumlah 

responden yang pernah mengakses lebih banyak dibanding dengan yang tidak 

pernah dengan perincian pernah lebih dari dua kali sebanyak 57%, pernah dua 

kali 8,4%, pernah satu kali 2,8% dan untuk yang tidak pernah sebanyak 

31,77%. Pun dari kegiatan yang dilakukan mahasiswa ketika mengakses 

perpustakaan digital adalah mengakses repository dengan persentase 43,2%  

Dari beberapa faktor yang ada pada eksplorasi penerimaan 

perpustakaan digital performance expectacy menjadi faktor yang paling 

banyak dijadikan jawaban positif oleh responden. Responden menganggap 

bahwa mereka percaya akan kegunaan perpustakaan digital yang akan makin 

berguna dikemudian hari seiring berkembangka teknologi kearah yang lebih 

moderen. Sementara dari faktor lainnya faktor tampilan menjadi salah satu 

faktor yang banyak mendapat komentar kurang baik. Banyak responden yang 

mengatakan jika tampilan web dari perpustakaan digital kurang menarik dan 

perlu pengembangan lagi. Menurut peneliti jika disimpulkan dari alasan 
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tersebut perpustakaan digital dapat kehilangan mahasiswa yang mengakses. 

Walaupun tujuan utama mencari sumbet literatur tetapi jika ketika pertama 

masuk sudah memberikan desain yang kurang menarik akan mempengaruhi 

minat mahasiswa untuk kembali mengakses literatur yang ada diperpustakaan 

digital Universitas Katolik Soegijapranata. 

 

5.2 Saran  
 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperbesar lingkungan sampel 

karena dalam penelitian ini sampel yang dilakukan penelitian hanya 107 

responden. Dan dalam penelitian ini masih banyak mahasiswa yang 

dijadikan sebagai obyek penelitian angkatan 2015 karena peneliti 

menganggap bahwa angkatan itu akan lebih sering aktif dalam 

penggunaan perpustakaan digital sehubungan dengan pengajuan skripsi. 

Jadi ketika penelitian selanjutnya dilakukan dengan melibatkan banyak 

responden akan membuat data semakin kuat. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat melanjutkan faktor-faktor yang ada 

dalam penelitian ini. Karena dalam penelitian ini ada satu faktor yang 

membuat penerimaan mahasiswa terhadap perpustakaan digital. Dalam 

penelitian selanjutnya ketika lebih luas cakupan penelitian karena 

kemungkinan dapat ditemukan faktor-faktor baru apalagi seiring dengan 

perkembangan jaman yang semakin moderen akan membuat banyak 

alasan masuk untuk penerimaan hal-hal baru.  
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3. Untuk pihak perpustakaan digital sebaiknya dilakukan sosialisasi lebih 

jauh lagi karena masih banyak mahasiswa yang menggunakan 

perpustakaan digital sebatas untuk mencari referensi skripsi padahal 

banyak hal yang bisa dilakukan di dalam perpustakaan digital. Selain itu 

mungkin perlu juga penambahan e-book guna mendukung pembelajaran 

mahasiswa secara lebih mudah. Untuk web perlu adanya improvisasi 

karena banyak kritikan masuk yang mengatakan bahwa desain web 

perpustakaan digital kurang menarik dan perlu penyesuaian lagi.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian  
 

 Pada penelitian ini memiliki keterbatasan seperti berikut:  

1. Jumlah sampel yang dijadikan objek penelitian hanya 107 responden 

dan kebanyakan dari responden tersebut angkatan 2015.  

2. Ada beberapa responden yang menjawab hanya dengan singkat tanpa 

merinci jawaban yang seharusnya dijawab 
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