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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan layanan anak terkait 

kegiatan layanan anak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito 

Kuala dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengelolaan Layanan Anak Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Barito Kuala 

Perencanaan awal yang dilakukan oleh pustakawan dalam mengelola layanan 

anak adalah memenuhi kebutuhan koleksi pemustaka. Selain itu perencanaan 

selanjutnya ialah untuk memperluas ruangan layanan anak agar dapat menampung 

lebih banyak pemustaka. Adapun pengorganisasian layanan anak di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala tidak menjalankan 

pengorganisasian di bagian layanan anak sehingga dalam menjalankan kegiatan 

layanan dilakukan oleh seluruh staf pustakawan secara bergantian tanpa adanya 

penjadwalan khusus setiap harinya. Pelaksanaan layanan anak belum sepenuhnya 

sesuai dengan teori yang termuat dalam panduan penyelenggaraan perpustakaan 

daerah karena masih ada 2 layanan yang belum dapat dilaksanakan. Layanan yang 

belum dapat terlaksana adalah layanan bercerita dan pertunjukkan boneka. Belum 

dapat terlaksananya 2 layanan tersebut dikarenakan tidak adanya pustakawan yang 

ahli dalam bidang tersebut. Pengawasan bagian layanan anak di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dilakukan oleh Kasi 
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Promosi dan Layanan Perpustakaan. Oleh karena itu evaluasi layanan anak adalah 

tidak adanya pustakawan khusus untuk layanan anak sehingga layanan yang 

harusnya diberikan belum dapat terlaksana sepenuhnya, pendanaan yang masih 

belum tercukupi untuk pengadaan koleksi dan untuk penyelenggaraan kegiatan 

anak sehingga pelayanan yang diberikan masih belum maksimal. Pelaksanaan 

layanan anak belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang termuat dalam panduan 

penyelenggaraan perpustakaan daerah karena masih ada 2 layanan yang belum 

dapat dilaksanakan. Layanan yang belum dapat terlaksana adalah layanan 

bercerita dan pertunjukkan boneka. Belum dapat terlaksananya 2 layanan tersebut 

dikarenakan tidak adanya pustakawan yang ahli dalam bidang tersebut. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat layanan anak di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala 

Faktor pendukung layanan anak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Barito Kuala adalah fasilitas yang telah memenuhi kebutuhan anak-

anak. Adapun faktor penghambat layanan anak di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Barito Kuala adalah pustakawan yang bertugas di bagian 

layanan anak bukan merupakan pustakawan khusus anak melainkan pustakawan 

di bagian layanan orang dewasa yang pelayanannya dilakukan secara bergantian 

tanpa penjadwalan khusus. Pendanaan yang masih belum dapat memenuhi 

kebutuhan untuk pemenuhan koleksi dan pelaksanaan kegiatan layanan anak. 
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B. Rekomendasi 

Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan layanan 

anak terkait kegiatan layanan anak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Barito Kuala yaitu: 

1. Sumber daya manusia perlu di tambah khususnya di bagian layanan anak. 

2. Dana anggaran untuk pemenuhan koleksi anak perlu dirancangkan kembali. 

3. Jenis layanan dapat dimaksimalkan agar layanan tingkat kunjung pemustaka 

semakin meningkat. 

4. Pustakawan yang bertugas di layanan anak sebaiknya mengikuti pelatihan 

khusus pustakawan anak agar memiliki keahlian di bidang layanan anak. 

 


