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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengarang yang paling sering disitir dalam skripsi mahasiswa jurusan Sastra 

Inggris tahun 2012 adalah Laurence Perrine dengan jumlah sitiran 29 kali. 

2. Bentuk literatur yang paling sering disitir dikategorikan dalam 14 bentuk, 

yaitu buku, kamus, sumber elektronik (bukan jurnal), internet, ensiklopedia, 

jurnal (termasuk jurnal elektronik), majalah, prosiding, tesis, skripsi, surat 

kabar, artikel, makalah, dan bentuk lain. Bentuk literatur yang paling sering 

disitir adalah buku yaitu sejumlah 907 (73.3%). 

3. Tahun terbit sitiran mulai dari tahun 1839 – 2012, dengan total jumlah sitiran 

sebanyak 1237. Sitiran yang diikutsertakan dalam perhitungan paro hidup 

bejumlah 1169 sitiran, karena 68 sitiran tidak mencantumkan tahun terbit. 

Paro hidup literatur adalah 15 tahun, sehingga literatur yang berusia di atas 

15 tahun dianggap sudah usang. Literatur  yang dianggap paling baru atau 

mutakhir adalah literatur terbitan 1997 – 2012. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data yang pada bab V, dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Dengan diketahuinya pengarang yang paling sering disitir, menunjukkan 

bahwa mutu tulisan pengarang tersebut cukup tinggi. Oleh karena itu, 

Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Undip dapat memperbanyak koleksi 

yang dihasilkan oleh pengarang tersebut. Mahasiswa Sastra Inggris lainnya 

juga dapat menyitir karya pengarang tersebut sebagai referensi tulisan 

mereka. 

2. Bentuk literatur yang paling sering disitir adalah buku. Dengan demikian, 

diharapkan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Undip memperbanyak 

koleksi berupa buku agar mahasiswa yang sedang melakukan penelitian atau 

skripsi dapat lebih mudah memperoleh literatur tersebut. Hal ini sekaligus 

bisa meningkatkan tingkat kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. 

3. Perhitungan paro hidup literatur dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengetahui perkembangan bidang ilmu. Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya 

Undip sebagai salah satu penyedia sumber informasi bagi mahasiswa 

diharapkan dapat menyediakan dan mengutamakan literatur terbaru atau 

mutakhir. 

4. Bagi peneliti atau mahasiswa yang menulis skripsi, diharapkan dapat 

menuliskan daftar pustaka sesuai kaidah yang berlaku atau sesuai format 

yang ditentukan oleh jurusan/fakultas. 
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5. Mahasiswa Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Undip perlu diberikan 

literasi informasi agar dapat memanfaatkan informasi dengan lebih baik. 

Fakultas Ilmu Budaya perlu menambahkan mata kuliah baru yaitu literasi 

informasi yang bahkan bisa diberikan bagi semua jurusan. 

6. Dosen-dosen Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Undip diharapkan dapat 

lebih produktif dalam menghasilkan karya, baik berupa buku, artikel, jurnal, 

dan lain sebagainya. Hal ini terlihat dari jarangnya sitiran atas nama dosen 

Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Undip. 


