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BAB VI 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

 Pembentukan citra perpustakaan oleh teks media massa dihasilkan 

berdasarkan analisis stimulus rangsang, dimana rangsang atau stimulus 

tersebut berupa teks berita yang akan menghasilkan respon atau tanggapan. 

Respon atau tanggapan itu sendiri akan berbeda tergantung oleh faktor 

kognisi, motivasi, sikap,dan persepsi masing-masing informan yang mewakili 

masyarakat pembaca solopos. Meskipun seluruh informan mempunyai 

kedekatan dengan perpustakaan, tetapi motivasi, persepsi, sikap, dan kognisi 

mereka berbeda. Hal ini akan mengakibatkan tanggapan terhadap teks berita 

tentang perpustakaan pun berbeda, sehingga citra perpustakaan pun akan 

berbeda pula. Berdasarkan  hasil analisis data yang telah disampaikan 

mengenai “pembentukan citra perpustakaan oleh teks media massa di wilayah 

kotamadya Surakarta : studi kasus pembentukan citra perpustakaan oleh teks 

media massa Solopos periode bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan 

Oktober 2010”   pada bab sebelumnya, menunjukan adanya perubahan 

pandangan masyarakat pembaca solopos yang diwakili dengan tujuh informan 

mengenai perpustakaan, bahwa citra perpustakaan menurut masyarakat 

pembaca solopos cukup baik. Artinya,  perpustakaan sudah ada dan mulai 

berkembang, meskipun harus banyak pembenahan. Pendapat masyarakat 

pembaca solopos yang terwakili dengan tujuh informan berdasarkan teks 
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berita perpustakaan yang pernah mereka baca, perpustakaan mulai 

diperhatikan dan mendapat tempat khususnya di media. Hal ini menandakan 

bahwa perpustakaan merupakan salah satu topik yang tidak kalah seru 

dibicarakan oleh masyarakat,  dimana dalam periode bulan Oktober 2009 

sampai dengan bulan Oktober 2010 banyak pemberitaan  yang membahas 

mengenai perpustakaan desa. Hal ini banyak dipengaruhi oleh program 

pemerintah mengenai penggalakan perpustakaan desa pada periode 2009 

sampai 2010, sehingga dapat diambil  simpulan bahwa teks media massa 

solopos dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perpustakaan, 

sehingga citra perpustakaan di masyarakat pun ikut terpengaruh. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada kelemahan-kelemahan yang ada, berikut ini beberapa 

saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai bahan masukan Solopos, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Terkait dengan rubrik di koran Solopos, diharapkan ada rubrik tersendiri 

yang membahas tentang perpustakaan. Jika hal tersebut belum 

memungkinkan, di dalam rubrik pendidikan disarankan selalu ada tempat 

untuk berita tentang perpustakaan. 

2. Terkait dengan  proses penulisan teks berita, diharapkan wartawan lebih 

obyektif dan berimbang dalam menuliskan berita tentang perpustakaan.  

3. Dari segi tampilan atau layout berita, diharapkan lebih menarik dengan 

disertai gambar. 


