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LAMPIRAN I 

DAFTAR TERJEMAH 

No Bab Kutipan Hal Terjemah 

1 1 Quran Surah 

Al-Isra ayat 28 

4 “dan jika engkau berpaling dari mereka 

untuk memperoleh rahmat dari tuhanmu 

yang engkau harapkan, maka 

katakanlah kepada mereka perkataan 

yang lembut” 

     

 

LAMPIRAN II 

INSTRUMENT PENELITIAN 

A. Pedoman Wawancara 

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang akan dilakukan kepada pustakawan, pemustaka, dan kepala 

perpustakaan. Adapun isi pedoman wawancara yang akan dilakukan meliputi: 

1. Kepala bidang layanan dan pembinaan perpustakaan 

a. Siapa nama bapak? 

b. Sejak kapan bapak/ibu menjabat sebagai kepala bidang layanan dan 

pembinaan perpustakan? 
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c. Bagaimana perkembangan perpustakaan ini menurut bapak dari segi 

pelayanan? 

d. Bagaimana seharusnya seorang pustakawan memberikan pelayanan 

keada pemustaka? 

e. Apakah menurut bapak etika pustakawan pada Dinas Perpustakaan 

Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah mampu menjadi 

salah satu faktor meningkatnya kunjungan ? 

f. Bagaimana peran bapak sebagai kepala bidang layanan dan pembinaan 

perpustakaan dalam mengatur etika dalam memberikan pelayanan 

sebagai seorang pustakawan? 

g. Apakah pernah terjadi sebuah kasus yang sampai kepada bapak 

mengenai etika pustakawan dan bagaimana sebaiknya hal itu 

ditanggapi jika itu terdengar kurang baik. 

h. Apakah menurut bapak tingkat pendidikan seorang pustakawan dapat 

mempengaruhi dalam pemberian pelayanan kepada pemustaka? 

i. Hal apa saja yang mempengaruhi etika seorang pustakawan dalam 

memberikan pelayanan kepada pemustaka? 

 

2. Pustakawan 

a. Apa latar belakang pendidikan terakhir anda? 

b. Apakah anda sudah pernah mengikuti pelatihan dalam bidang 

kepustakawanan. 
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c. Apakah anda mengetahui kode etik profesi seorang pustakawan 

d. Pentingkah kode etik tersebut diterapkan menurut anda? 

j. Apakah anda mengetahui bagian-bagian layanan sirkulasi pada 

perpustakaan ini dan bagaimana sistem kerjanya? 

k. Dalam memberikan pelayanan sirkulasi perpustakaan, hal apa yang 

perlu anda persiapkan ? 

l. Faktor apa saja yang mempengaruhi etika anda sebagai seorang 

pustakawan dalam melayani pemustaka ? 

m. Bagaimana sikap anda dalam bidang layanan ketika menghadapi 

seorang pemustaka yang mengalami kesulitan ? 

n. Apakah menurut bapak/ibu etika pustakawan pada Dinas Perpustakaan 

Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan selatan ini sudah mampu menjadi 

salah satu faktor meningkatnya kunjungan? 

o. Apa salah satu kejadian yang terjadi pada perpustakaan yang 

melibatkan pustakawan dan pemustaka serta bagaimana anda 

menanganinya? 

p. Etika seperti apa yang mampu dilakukan pustakawan agar menjadi 

daya tarik pemustaka untuk berkunjung kembali. 

 

3. Pemustaka 

a. Apakah ada frekuensi waktu yang anda lakukan dalam kunjungan 

anda pada perpustakaan? 
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b. Apa yang membuat anda tertarik berkunjung pada perpustakaan 

ini? 

c. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pustakawan menurut 

anda? 

1) Pelayanan prima (sikap, tanggap, ramah) 

2) Pemenuhan kebutuhan pemustaka. 

d. Apakah etika pustakawan termasuk daya tarik anda untuk 

berkunjung kembali ke perpustakaan? Jika ya berikan alasannya, 

dan jika tidak berikan alasannya ! dan berikan contohnya ! 

e. Apakah ada saran yang ingin anda berikan mengenai etika  seorang 

pustakawan pada perpustakaan ini? 

 

B. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang digunakan untuk membimbing peneliti pada 

penelitian kali ini dilaksanakan dengan: 

1. Mengamati lokasi penelitian 

2. Mengamati keadaan sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. 

3. Mengamati proses pelayanan yang diberikan oleh pustakawan kepada 

pemustaka. 

4. Mengamati pemustaka yang mendapatkan layanan oleh pustakawan. 
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5. Mengamati keadaan lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

C. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi meliputi foto-foto atau dokumen yang berhubungan 

dengan perpustakaan sehingga dapat mendukung data yang diperoleh dalam 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

2. Sejarah singkat berdirinya Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

3. Visi, dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

4. Data kunjugan pemustaka dalam skala waktu tertentu. 

5. Struktur organisasi perpustakaan. 

6. Keadaan pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Kalimantan Selatan. 

7. Keadaan sarana dan prasarana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Kalimantan Selatan. 
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LAMPIRAN III 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Gambar II Wawancara Dengan Pustakawan 

 

 

 

 

 

 

Gambar III Wawancara Dengan Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan 

Perpustakaan 
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Gambar IV Wawancara Dengan Pemustaka 

 

Gambar V Ruangan Sirkulasi 
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Gambar VI Proses Pelayanan Perpustakaan 

Pengabsenan dengan pengecekan suhu badan pengisian data pembuatan KTA 

 

Pengambilan foto untuk KTA            Pustakawan mencarikan bangku tambahan 
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Pustakawan membantu menemukan buku hingga menuju ke rak yang dituju 

 

 

         Gambar VII Bus Dinas   Gambar VIII Aula Dinas 

 

 

Gambar IX Taman Hijau dan Bermain Anak           Gambar X Musholla 
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LAMPIRAN IV 

SK PEMBIMBING SKRIPSI
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LAMPIRAN V 

SURAT KETERANGAN SELESAI SEMINAR 
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LAMPIRAN VI 

SURAT RISET 
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LAMPIRAN VII 

SURAT PERIZINAN RISET 
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LAMPIRAN VIII 

SURAT SELESAI RISET 
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LAMPIRAN IX 

CATATAN KONSULTASI 

Bimbingan 

Ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing 

Bahasa Dan Teknik Penulisan 

Tanda 

Tangan 

1 9/10/20 Pada halaman 4…dalam ajaran Islam etika…. 

Diganti menjadi etika dalam ajaran Islam 

 

2 18/10/20 ACC Riset  

3 29/12/20 Pada total kunjungan berikan hasil total 

peritem seperti berapa jumnlah kunjungan 

PNS, Mahasiswa, Umum, dll 

 

4 25/05/21 Tambahkan dihasil penelitian analisis anda, 

dan untuk penomoran selain bab yang 

dibawah, yang lainnya di letakkan di pojok 

kanan atas 

 

5 30/06/21 ACC Sidang  

 

Bimbingan 

Ke- 

Tanggal Catatan Pembimbing 

Konten Dan Metodologi Penelitian 

Tanda 

Tangan 

1 23/04/20 Pada fokus penelitian berikan lagi kesimpulan 

dari keseluruhan fokus penelitian di akhir 

pembahasan. Dan tambahkan pada bab 3 

tentang tringulasi data 

Untuk landasan teori pada bagian akhir 
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khususnya tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perlu ada penjelasan lagi 

perpointnya. Begitu juga mengenai 

pengertian dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat kunjung 

 18/10/20 ACC Riset  

 01/12/20 Untuk pustakawan silahkan batasi saja di 

definisi operasional bahwa pustakawan yang 

di maksud adalah pustakawan yang sesuai 

dengan undang-undang perpustakaan, kalau 

dirasa masih banyak di persempit saja dengan 

memasukkan kualifikasi pustakawan yang 

lulusan jurusan perpustakaan dan telah 

melakukan diklat 

 

 28/12/20 - Masukkan data koleksi pada point A 

bab IV dan untuk dalam tabel cukup 

dengan 1 spasi. 

- Tambahkan pula data mengenai sarana 

dan prasarana pada lokasi penelitian 

 

    

 17/05/20 - Di halaman 18 langsung saja data 

penelitian di Dinas Perpustakaan …. 

Sebagai berikut: 

- point e. diganti menjadi etika 

pustakawan dalam memberikan 
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layanan prima kepada pemustaka.  

- mengenai saran pemustaka cukup di 

masukkan di bab V saja, di Bab IV 

tidak.  

- Paragraf jangan terlalu panjang, dan 

lebih baik dipotong saja dijadikan 

alenia baru 

- Pernyataan pada point C ditulis 

dengan spasi satu saja seperti pada 

point lainnya. 

 

 25/05/21 Masukkan tambahan teori pada analisis data  

 22/06/21 - Pada kesimpulan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi diringkas lagi 

- Untuk saran tambahkan tentang 

pengarahan dan sosialisasi penerapan 

kode etik pustakawan 

 

 28/06/21 ACC Sidang  
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LAMPIRAN X 

DATA KUNJUNGAN PEMUSTAKA TAHUN 2019 
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