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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Daftar Terjemah Bahasa Asing 

No. BAB Hal. Kutipan Teori 

1 II 18 Pada perpustakaan, sirkulasi mengacu pada tindakan 

meminjamkan buku kepada peminjam dan kemudian 

dengan hati-hati menyusunnya kembali setelah 

dikembalikan untuk diambil oleh pengguna berikutnya. 

2 II 20 Gandhi mengatakan bahwa pustakawan referensi 

membutuhkan sistem manajemen pengetahuan untuk 

menangkap pengetahuan umum mereka. Sistem 

manajemen pengetahuan diperlukan dalam layanan 

referensi karena dapat membantu pustakawan 

a) secara sistematis mengumpulkan dan mengatur 

pengetahuan eksplisit dan implisit, 

b) meningkatkan efisiensi dalam menemukan 

jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan, 

c) meningkatkan keputusan tentang sumber mana 

yang harus dikonsultasikan, 

d) peningkatan berbagi pengetahuan, 

e) mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam 

tentang perpustakaan dan sumber dayanya, 

f) lebih memahami jenis soal yang ada di lembar 

referensi, 
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g) meningkatkan pengembangan koleksi, dan 

h) meningkatkan akses ke program-program 

informasi 

3 II 21 Tantangan pertama bagi pustakawan anak-anak usia 

dini itu adalah menemukan bahan-bahan yang dapat 

digunakan untuk mengisi rak-rak rendah yang baru 

dirancang di ruang anak-anak perpustakaan pertama. 

Mereka mulai dengan menyisir berupa buku-buku seni 

bergambar indah, yang menarik bagi anak-anak. 

4 II 22 Keanekaragaman media dalam masyarakat harus 

tercermin dalam layanan yang disediakan perpustakaan 

kepada pengguna. Namun, bahan non-cetak sering 

disebut sebagai sumber daya audiovisual. Mereka 

adalah produk dari teknologi canggih, beberapa di 

antaranya membutuhkan peralatan khusus untuk 

beroperasi. Sumber daya noncetak dapat 

dikelompokkan menjadi tiga (misalnya, audio, visual, 

dan audiovisual). Kami juga memiliki sumber daya 

elektronik sebagai bagian dari sumber daya 

perpustakaan kami. 

5 II 25 Darries menyatakan bahwa “Akses internet telah 

menjadi indikator status sosial ekonomi suatu negara 

dalam Masyarakat Informasi.” Perpustakaan umum 
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memiliki peran penting dengan menyediakan layanan 

Internet gratis kepada jutaan orang, bahkan di 

komunitas pedesaan yang terpinggirkan. 

 

Lampiran 2 : Foto Kegiatan Penelitian 

1. Layanan 

 

Gedung Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Asip Kabupaten Balangan 
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Meja Layanan Sirkulasi 

 

 

Ruangan Referensi 
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Unit Perputakaan Keliling 

 

Ruangan Anak 
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2. Wawancara 

 
Setelah selesai wawacara dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Kabupaten Balangan Bapak T 

 

 
Wawancara dengan Pustakawan Ibu SM 



98 

 

 
Wawancara dengan staf perpustakaan keliling 

 

 

Wawancara dengan staf layanan sirkulasi dan anak 
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Wawancara dengan staf layanan referensi dan internet 

  



100 

 

Lampiran 3 : Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar
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Lampiran 5 : Surat Riset 
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Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 7 : Surat Selesai Riset 

 


