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Skripsi ini bertujuan tentang Upaya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengembangkan Layanan Anak. Upaya 

dan kendala yang dihadapi oleh pustakawan di Dinas Perpustakaan Dan 

Kearsipan Kabupaten  Hulu Sungai Utara dalam mengembangkan pelayanan 

anak. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research), merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara penulis terjun 

langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

mengenai upaya upaya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Hulu 

Sungai Utara dalam mengembangkan layanan anak dalam upaya dan kendala 

yang dihadapi dalam mengembangkan pelayanan anak. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasilnya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik maupun metode kuantitatif yang lain. Penelitian 

kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui metode pengumpulan data 

dan analisis yang kemudian diinterprestasikan. Penelitian ini dilaksanakan di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan 

melakukan wawancara kepada 2 informan. Pengumpulan data observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah Upaya Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam 

mengembangkan layanan anak adalah dengan menyediakan beberapa unsur-

unsur layanan anak seperti koleksi (fiksi maupun nonfiksi), fasilitas maupun 

ruang bermain, layanan anak seperti layanan sirkulasi dan Story Telling, serta 

pustakawan layanan anak. Serta dengan sasaran pengguna berusia 0 – 13 tahun. 

Kendala dalam mengembangkan layanan anak di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Kondisi ruang layanan anak 

yang masih terbatas dimana ruang koleksi pada layanan anak masih satu ruang 

dengan ruang permainan edukasi yang memiliki luas 5m x 9m sehingga 

menghalangi anak anak untuk leluasa bermain. Dinas perpustakaan dan 

kearsipan kabupaten hulu sungai utara masih kekurangan sumber daya manusia 

terutama khusus untuk layanan anak. Pustakawan yang berada di layanan anak 

berasal dari pustakawan dibagian umum, dimana dalam pelayanannya dilakukan 

secara berjadwal atau rolling. 


