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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai a) kesimpulan, b) implikasi 

penelitian, dan c) saran-saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data yang 

telah peneliti lakukan tentang kepemimpinan ketua TBM dalam menumbuhkan 

budaya membaca masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa :  

1) Peran dan fungsi kepemimpinan ketua TBM dalam menumbuhkan 

budaya membaca masyarakat di kedua TBM tersebut dengan berdasarkan pada 

peran dan fungsi yang melekat pada ketua TBM sebagai pemimpin. Adapun 

peran dan fungsi ketua TBM yakni sebagai educator, manager, supervisor, 

leader, inovator dan motivator. Kesemua peran dan fungsi tersebut diterapkan 

dalam rangka mengajak dan membudayakan masyarakat untuk membaca,  

2) Hambatan-hambatan budaya membaca masyarakat di kedua TBM 

tersebut dipengaruhi dari kondisi sosial budaya masyarakat, kemajuan 

teknologi dan informasi (TIK), latar sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan 

bahan bacaan yang masih minim, motivasi membaca dari masyarakat sendiri 

masih rendah, sikap masyarakat yang masih acuh, layanan TBM yang masih 

ala kadarnya dan promo membaca yang kurang maksimal. 

3) Strategi kepemimpinan yang dilaksanakan ketua TBM dalam 

mengatasi hambatan-hambatan budaya membaca masyarakat yakni dengan 
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melakukan berbagai kegiatan tentang membaca yang melibatkan masyarakat 

banyak, yakni dengan cara : a) mengadakan pemutaran filem baru, pasang 

televisi edukatif dan menggunakan alat permainan edukatif (APE), b) 

memberikan suntikan semangat, mengenalkan buku baru dan berusaha 

melengkapi sarana dan prasarana yang ada di TBM, c) melakukan pengajuan 

donatur buku, mengumpulkan buku-buku bekas layak baca dari masyarakat, 

dan dengan membeli buku, d) melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan 

masyarakat banyak tentang membaca untuk memperoleh dukungan positif dari 

masyarakat, e) mengadakan layanan praktek ketrampilan secara gratis, dan f) 

Memasang spanduk dan membagikan brosur tentang ajakan membaca di TBM.  

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian tentang kepemimpinan ketua TBM dalam 

menumbuhkan budaya membaca masyarakat ini menguatkan teori tentang 

kepemimpipinan yang dikemukakan George R. Terry, yang merumuskan 

bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-

orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi, sehingga orang lain 

tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana yang diinginkan oleh 

pemimpin ini sangat sesuai sekali dengan apa yang sudah diterapkan di 

kedua lembaga TBM tersebut. Upaya menumbuhkan budaya membaca 

masyarakat itu dipengaruhi oleh kemampuan ketua lembaga TBM dalam 

menjalankan peran dan fungsinya sebagai educator, manager, 

administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator. 
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2. Implikasi Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, membawa dampak positif 

bagi kelangsungan operasioanl sebuah lembaga TBM, yakni diantaranya : 

a. Menambah kemampuan manajerial bagi seluruh jajaran manajer pada 

sebuah lembaga TBM khususnya untuk memanfaatkan kepemimpinan 

ketua TBM dalam menumbuhkan budaya membaca masyarakat. 

b. Adanya langkah strategis menumbuhkan budaya membaca masyarakat 

yang berdasarkan atas teori-teori kepemimpinan. 

C. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti ajukan kepada Ketua TBM 

Nusantara dan TBM Cemade berkenaaan dengan hasil penelitian ini adalah :  

a. Peran dan fungsi kepemimpinan ketua TBM dalam menumbuhkan 

budaya membaca masyarakat yakni sebagai edukator, manager, 

administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator dapat lebih 

ditingkatkan sehingga dapat menumbuhkan budaya membaca 

masyarakat. 

b. Ketua TBM hendaknya meneliti lebih jauh tentang hambatan-hambatan 

budaya membaca masyarakat sehingga dapat menambah informasi. 

c. Ketua TBM sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh 

hendaknya memiliki dan melaksanakan strategi kepemimpinan ketua 

TBM sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan budaya membaca 

masyarakat. 


