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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas mengenai gambaran terkait dengan beberapa 

faktor-faktor yang berperan dalam memotivasi kerja pegawai perpustakaan 

sekolah khususnya sekolah menengah atas negeri di Surabaya. Dimana pada 

faktor-faktor dari motivasi sendiri yang menurut teori Herzberg terbagi atas dua, 

yaitu : motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif.   

Pada penelitian ini ditemukan bahwa hasil dari faktor motivasi intrinsik : 

Prestasi kerja (Achievement) = 3,82, Pengakuan (Rocognition) = 4,01, Tanggung 

Jawab (Responbility) = 3,83, Pertumbuhan untuk berkembang (The possibility of 

growth) = 3,87, dan Kerja itu sendiri (The Work itself) = 3,44. Sedangkan pada 

faktor motivasi ekstrinsik timbul karena adanya sebuah rangsangan yang berasal 

dari luar diri individu tersebut : Upah atau Gaji (Salary) = 3,31, Prosedur dan 

Kebijakan Organisasi (Organizational policy and procedure) = 3,67, 

Penyeliaan/Pengawasan (Supervision) = 4,01, Hubungan Interpersonal 

(Interpersonal Relations) = 3,95, Kondisi Kerja (Working Conditions) = 2,92, 

Status (Status) = 2,57, dan Keamanan Kerja (Job Security) = 3,89. 

Pada hasil nilai skor keseluruhan total dari kategori motivasi intrinsik 

sebesar 3,80 (Tinggi). Sedangkan untuk kategori motivasi ekstrinsik sendiri 

memiliki  nilai skor rata-rata sebesar 3,47 (Tinggi). Memang pada kedua hasil 

keseluruhan baik dari motivasi intrinsik  maupun dari faktor ekstrinsik memiliki 

skor nilai dengan kategori tinggi. Karena setiap motivasi yang dimiliki akan 

menghasilkan bentuk motivasi yang berbeda antara individu satu dengan individu 

lainnya. Semakin baik motivasi intrinsik dan motivasi ektrinsik yang diterima dan 

yang diberikan kepada pegawai perpustakaan sekolah, maka akan dapat 

berpengaruh bagi peningkatkan kinerja dari pegawai perpustakaan tersebut dan 

dapat menghasilkan pekerjaan yang baik pula.  

 

Kata Kunci :  Pegawai Perpustakaan Sekolah, Motivasi Intrinsik, Motivasi 

Ekstrinsik 
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ABSTRACT  

 

This research discussed the description associated with some factors had 

played a role in motivate work employees the school library especially senior high 

school in surabaya. Where on the factors of motivation which according to theory 

Herzberg divided into two : intrinsic motivation and extrinsic motivation. An 

approach that used in this research is through the quantitative approach with type 

descriptive. 

On this research found that the result of factors intrinsic motivation: on 

Achievement = 3,82, Rocognition = 4,01, Responbility = 3,83, The possibility of 

growth = 3,87, and The Work itself = 3,44. While in the extrinsic motivation 

arising because of a stimuli originating outside of self these individuals , for 

example : Salary = 3,31, Organizational policy and procedure = 3,67, Supervision 

= 4,01, Interpersonal Relations = 3,95, Working Conditions = 2,92, Status = 2,57, 

and Job Security = 3,89. 

 On the results of the overall total score value of intrinsic motivation of 

3.80 (high). Whereas extrinsic motivation for the category itself has the value 

score an average of 3.47 (high). Indeed on both the overall good results from 

intrinsic motivation and extrinsic factor has a score value with high category. 

Because every motivation owned will produce forms of motivations which differ 

among the individual one with other individuals .Getting good intrinsic 

motivation and motivation extrinsic received and given to employees of the 

school library , then will be able to influence for performance from the staff of the 

library and can produce a good job anyway . 

 

 

Keywords :  School Library Employees, Motivation Intrinsic , Motivation 

Extrinsic 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan 

kepada Allah SWT, atas segala rahmat sertah hidayah-Nya serta tak lupa akan 

segala kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Gambaran Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Memotivasi Kerja 

Pegawai Perpustakaan Sekolah Pada SMAN Negeri di Surabaya” dengan 

baik dan sesuai dengan keinginan.  

Penelitian skripsi ini diajukan guna untuk memenuhi salah satu 

persyaratan didalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Informasi 

dan Perpustakaan, pada Fakultas Sosial dan Poltik Universitas Airlangga. Adapun 

didalam proses penulisan tersebut disusun berdasarkan hasil dari penelitian yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner yang telah 

sesuai dengan tema diatas pada setiap perpustakaan SMA Negeri yang ada di 

Surabaya.  

Karya tulis ini berawal dari ketertarikan penulis untuk dapat mengetahui 

motivasi apa saja yang sedang berkembang di kalalnagn pegawai perpustakaan 

sekolah khususnya pada SMA Negeri di Surabaya, sebab pada saat ini mengingat 

masih banyak permasalahan yang muncul mengenai motivasi yang ada pada diri 

individu pegawai perpustakaan maupun dari luar individu pegawai perpustakaan. 

Dimana sebagai sarana perpustakaan SMA merupakan wadah para siswa-siswinya 

mencari segala macam infornasi terkait dengan minta yang kelak akan diambil 

setelah lulus dari SMA, dan setelah mendapatkan wajib belajar 12 tahun hingga 

jenjang SMA.  Dengan begitu penulis ingin mengetahui sejauh mana indikator-

indikator dari faktor motivasi intrinsik maupun ekstrinsik yang tengah 

berkembang dikalangan pegawai perpustakaan sekolah khususnya SMA Negeri di 

Surabaya.  

Penulis menyadari bahwa didalam proses penulisan skripsi ini penulis 

mengalami banyak kendala yang sedang dihadapi, namun berkat bantuan, 

dorongan, semangat, serta motivasi dari berbagai macam pihak yang diberikan 
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kepada semua pihak yang tela membantu penulis didalam setiap proses penulisan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 

Keberadaan sebuah perpustakaan sekolah merupakan suatu wadah yang 

sangat penting dalam memberikan sebuah informasi kepada para siswa-siswi hal 

tersebut berkaitan dengan seluruh mata pelajaran yang telah disampaikan oleh 

para guru-guru di sekolah. Selain itu perpustakaan sekolah membekali siswa hal 

tersebut dapat berupa sebuah keterampilan pembelajaran sepanjang hayat serta 

imajinasi, memungkinkan mereka hidup sebagai warga negara yang bertanggung 

jawab. Para siswa dan tim pengajar tentunya, dapat juga memanfaatkan fasilitas 

perpustakaan sekolah dengan baik.  

Perpustakaan sekolah juga tidak luput dari pengelola perpustakaan yang 

dimana pengelola sebuah perpustakaan : pustakawan, , guru pustakawan, dan 

pegawai perpustakaan yang dimana sebagai tim pengolala perpustakaan sekolah 

dituntut agar dapat melayani pengguna terutama para siswa yang sedang mencari 

sebuah informasi pendukung terkait dengan mata pelajaran mereka. dengan 

adanya tenaga kerja perpustakaan yang berkompeten, sarana prasarana juga 

mendukung, serta koleksi buku-buku sebagai sarana menunjang proses belajar 

siswa. Sebagai pengelola perpustakaan merupakan sumber daya manusia memiliki 

peranan sangat penting, sebab mereka dapat mengatur alokasi sumber daya bagi 

perkembangannya, mampu menyajikan pelayanan kepada pengguna sepuas 

mungkin, mampu memenuhi seluruh saraa prasarana dan perlengkapan yang 

diperlukan.  

Disisi lain juga ada pegawai perpustakaan, dimana pegawai perpustakaan 

tersebut memiliki status yang berbeda dengan seorang pustakawan dan status 

sebagai guru pustakawan, karena sebagian pegawai perpustakaan merupakan 

pegawai administrasi sekolah, hingga TU, selain itu pegawai perpustakaan 
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sebagian masih berstatus sebagai pegawai honorer yang selanjutnya direkrut oleh 

kepala sekolah dan di tempatkan di bagian perpustakaan sekolah atau bisa juga 

pegawai dari perpustakaan merupakan seorang guru maupun staff sekolah, yang 

diberikan sebuah tanggung jawab sebagai pegawai perpustakaan. Pustakawan 

sendiri adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh  melalui 

pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan  tanggung 

jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, perbedaan 

pegawai perpustakaan dan pustakawan hanya terletak pada keprofesionalan kerja 

pada bidang perpustakaan. Namun pada saat ini profesi pustakawan sudah mulai 

menampakkan geliatnya, apabila dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu 

menjabat profesi pustakawan masih malu-malu karena image yang dimiliki oleh 

pustakawan hanya sebagai penjaga gudang buku sehingga perpustakaan hanya 

merupakan suatu unit kerja bagi orang – orang yang dipinggirkan. 

Gejala yang sering timbul pada perpustakaan sekolah saat ini adalah 

kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai perpustakaan pada beberapa 

perpustakaan sekolah di Surabaya tersebut tidak sesuai dengan kompetensi 

ataupun keahlian yang dimiliki, contohnya : seorang guru matapelajaran yang 

berkompeten dengan baik dibidangnya, kemudian pihak kepala sekolah 

memberikan tanggung jawab ganda terhadap guru kimia tersebut, yaitu bertugas 

mengelola sebuah perpustakaan sekolah, maka guru tersebut belajar dari awal 

terkait dengan bidang perpustakan dengan mengikuti pelatihan kemudain seperti 

data yang di dapat dari hasil seminar nasional, dikatakan bahwa petugas yang 

melayani pengunjung adalah pegawai yang tidak memiliki latar belakang 

keilmuan perpustakaan. Data menunjukkan bahwa hanya 6% perpustakaan 

sekolah di Indonesia yang memiliki pegawai berlatar belakang keilmuan 

perpustakaan. Demikian kondisi memprihatinkan tentang perpustakaan sekolah di 

Indonesia sebagaimana disampaikan oleh M. Ihsanudin, M.Hum, Ketua Asosiasi 

Tenaga Perpustakaan Indonesia (ATPUSI) dalam Seminar Nasional Peran 

Perpustakaan Nasional dalam Meningkatkan Kualitas Guru di Sekolah. 
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Dalam memotivasi seseorang didalam melakukan pekerjaan ada beberapa 

gambaran faktor yang memungkinkan dapat memotivasi kerja seorang pegawai 

Kemudian motivasi ini dibedakan menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Contoh dari faktor motivasi intrinsik yang berasal dari dalam 

diri pegawai tersebut seperti : pencapaian prestasi, pengakuan, tanggung jawab, 

dsb. Sedangkan faktor motivasi ekstrinsik timbul karena adanya sebuah 

rangsangan dari luar individu, misalnya kondisi kerja, gaji/upah, keamanan kerja. 

Salah satu contoh dari faktor motivasi ekstrinsik adalah sebuah imbalan 

berupa upah/gaji, dimana imbalan ekstrinsik yang dapat dicapai orang-orang 

melalui kegiatan bekerja, andaikata timbul perasaan ketidak puasan terhadap 

imbalan yang di terima oleh seorang pegawai perpustakaan yang bersifat honorer 

dapat menyebabkan timbulnya keluhan, mogok kerja, absennya pegawai, berhenti 

dari pekerjaan. Namun bagi guru pustakawan, gaji yang didapatkan sudah sesuai 

sesuai dengan ketentuan pemerintah, sebab guru pustakawan masuk dalam 

kategori PNS (Pegawai Negeri Sipil). Saat guru pustakawan memiliki tanggung 

jawab pada sebuah perpustakaan sekolah hal tersebut menjadikan alasan yang 

disebabkan karena keperluan didalam jam mengajar yang kurang, sehingga ada 

dari beberapa guru mata pelajaran yang diberikan tanggung jawab tambahan oleh 

pimpinan bekerja diperpustakaan. Memang harus diakui bahwa imbalan berupa 

upah/gaji merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan harus benar-benar 

diperhatikan oleh setiap pemimpin. Dalam kenyataannya tidak semua pustakwan 

memiliki motivasi kerja.  

Data dari hasil peneltian yang dilakukan Zurni Zahara Samosir dan Iin 

Syahfitri di Universitas Sumatra Utara menunjukkan bahwa 12 responden 

(34,29%) yang memberi jawaban bahwa gaji yang diterima sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan yang dilakukan, sedangkan 16 responden (45,71%) 

menyatakan kurang sesuai, dan 7 responden (20%) menyatakan tidak sesuai. 

Dapat disimpulkan bahwa hampir setengah pustakawan pada perpustakaan USU 

merasa bahwa gaji yang mereka terima kurang sesuai dengan pekerjaan yang 

mereka lakukan.  
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Berbanding terbaik dengan penilitian yang dilakukan oleh Jati Setiati yang 

dimana juga berpendapat bahwa hasil frekuensi upah mengenai gaji yang 

diberikan telah sesuai dengan beban pekerjaan menunjukkan bahwa responden 

yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang (2,9%), responden yang menjawab 

ragu sebanyak 3 orang (8,8%), responden yang menjawab setuju sebanyak 21 

orang (61,8%) dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 orang (26,5%). Dari 

data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas upah atau gaji yang diberikan 

kepada pegawai sudah sesuai dengan beban pekerjaannya dan standar yang ada. 

Dalam hal ini pegawai yang ada di lingkungan perpustakaan merasa gaji atau 

upah yang diberikan sesuai dengan tingkat keterampilan. Hal ini jelas bahwa di 

lingkungan perpustakaan ITS sistem pemberian gaji. 

Kemudian keadaan kondisi lingkungan kerja para pegawai juga harus 

diperhatikan agar pegawai perpustakaan dapat bekerja dengan baik dan lebih 

produktivitas lagi kedepannya, dimana lingkungan kerja yang baik dan bersih, 

mendapat cahaya yang cukup, bebas dari kebisingan dan gangguan, jelas akan 

secara otomatis dapat memotivasi dengan sendirinya bagi para pegawai dalam 

melakukan aktivitas dan pekerjaan. Begitu pula dengan lingkungan kerja yang 

kurang baik akan menimbulkan cepat lelah dan menurunnya kreativitas, sehingga 

peran pimpinan sangat berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang baik. 

Penelitian dari Jati Setiati juga mengungkapkan bahwa situasi dan keadaan 

lingkungan menunjukkan bahwa dalam hal institusi tempat kerja responden aman 

didapatkan hasil responden yang menjawab ragu sebanyak 1 orang (2,9%), 

responden yang menjawab setuju sebanyak 25 orang (73,5%), dan responden yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang (23,5%). Dalam hal ini ternyata 

pegawai yang ada di perpustakaan ITS mayoritas sudah dapat melaksanakan 

produktivitas kerja dengan baik. Dalam hal ini pihak perpustakaan ITS sangat 

memperhatikan baik dalam hal penataan ruangan, sirkulasi udara, penerangan 

serta hal lainnya yang menjadi faktor-faktor dari produktivitas kerja. 

Dari penjelasan singkat terkait faktor-fakor di dalam motivasi kerja, pada 

dasarnya bahwa bekerja tanpa motivasi akan menimbulkan perasaan cepat bosan 

karena tidak adanya unsur suatu pendorong agar semangat kerja tetap stabil. 
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Motivasi kerja merupakan komoditi yang sangat diperlukan oleh semua orang. 

Motivasi kerja diperlukan untuk menjalankan kehidupan, memimpin sekelompok 

orang dan mencapai tujuan organisasi. Seperti yang dikatakan oleh Frederick 

Herzberg dimana beliau mengemukakan sebuah hipotesis, yang menyatakan 

bahwa motivator-motivator menyebabkan seseorang beralih dari keadaan ketidak 

puasan, ke keadaan kepuasan. Maka oleh karenanya teori yang di kemukakan oleh 

Herzberg memprediksi bahwa pada manajer dapat memotivasi individu-individu, 

dengan  jalan “memasukkan” motivator-motivatornya ke dalam pekerjaan seorang 

individu tersebut. Seperti yang telah di ketahui bahwa seseorang yang bekerja 

pada dasarnya di dorong oleh suatu keinginan untuk memuaskan berbagai macam 

kebutuhannya, yang tidak mungkin dapat di puaskan tanpa bekerja. Artinya 

seseorang menjadi pekerja membawa serta tujuan, harapan, berbagai jenis 

kebutuhan yang ingin dicapai melalui pengabdian kepada suatu organisasi yang 

telah dipilihnya. Kemampuan mencapai serta mewujudkan tujuan yang diinginkan 

dapat dilihat dari “kaca mata” dari orang yang bersangkutan. 

Jadi pada kesimpulannya faktor pendorong yang menyebabkan manusia 

termotivasi untuk bekerja dengan baik, adalah karena adanya kebutuhan yang 

harus dipenuhi oleh setiap individu, oranganisasi maupun lembaga dan bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dibalik dari tujuan tidak langsung 

tersebut orang bekerja juga untuk mendapatkan imbalan, upah atau gaji dari hasil 

kerjanya. Dengan demikian bekerja adalah aktivitas manusia baik fisik maupun 

mental yang pada dasarnya mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan 

kepuasan. Dari hasil uraian terkait dengan faktor yang berperan dalam memotivasi 

kerja seseorang, peneliti tertarik untuk mengambil kajian terkait faktor apa saja 

yang ikut berperan dalam memotivasi kerja seorang pegawai. Sebab tidak semua 

pegawai merasakan motivasi yang sama. Maka peneliti mengambil judul 

“Gambaran Faktor-Faktor Dalam Memotivasi Kerja Pegawai Perpustakaan 

Sekolah Pada SMA Negeri di Surabaya” 
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I.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah gambaran faktor-faktor yang berperan dalam memotivasi 

kerja pegawai yang ada di perpustakaan SMA Negeri se- Surabaya?  

 

I.3 Tujuan  

Untuk mengetahui secara jelas, faktor apa saja yang sedang berkembang 

pada sebuah perpustakaan sekolah dalam memotivasi kerja pegawai di 

SMA Negeri se-Surabaya.  

 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini selain berguna bagi perkembangan bidang informasi 

dan masyarakat, akan tetepai juga bermanfaat bagi diantaranya : 

 

I.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini nantinya di harapkan mampu memberikan 

tambahan pengetahuan, khususnya bagi program studi Ilmu 

Informasi dan Perpustakaan. Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan mampu di jadikan sebagai acuan atau referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis. 

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan dapat 

memberikan pemahaman serta penjelasan terkait dengan informasi 

mengenai faktor-faktor apa saja yang berperan dalam memotivasi 

kerja pegawai perpustakaan yang ada di SMA Negeri di Surabaya, 

sebab pegawai perpustakaan sekolah pasti memiliki perbedaan 

dalam hal motivasi dalam bekerja. Sehingga penelitian ini dapat 

memberikan penjelasan terkait faktor apa saja yang ikut serrta 

dapat memotivasi pegawai di perpustakaan SMA Negeri di 

Surabaya.  
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I.5 Kajian Pustaka 

Dari latar belakang yang telah di jelaskan oleh peneliti terkait faktor apa saja 

yang berperan di dalam memotivasi kerja seorang pegawai perpustakaan, dan juga 

terdapat data-data terkait beberapa faktor yang dapat memotivasi. Selanjutnya 

didalam kajian pustaka ini peneliti akan mengulas lebih lanjut terkait dengan judul 

yaitu “Gambaran Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Memotivasi Kerja Pegawai 

Perpustakaan Sekolah Pada SMA Negeri di Surabaya”. 

Didalam kaijan ini terdapat beberpa penjelasan lebih lanjut dan lebih 

terperinci mengenai : faktor yang berperan memotivasi pegawai, pengertian 

motivasi, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, kinerja, keterkaitan motivasi intrinsik 

dan ekstrinsik dalam kinerja, dsb. Dengan adanya kajian pustaka ini diharapkan 

dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam kepada para pembaca 

mengenai judul yang peneliti ambil.  

 

I.5.1 Motivasi 

1.5.1.1 Pengertian Motivasi  

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai motivasi berikut adalah 

pengertian dari motivasi, istilah motivasi (Motivation) berasal dari perkataan 

bahasa latin, yaitu Movere yang mimilki arti “menggerakkan”. (To Move). 

Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang 

merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan”. Motif atau pendorong 

merupakan kebutuhan yang terangsang sehingga seseorang akan terus berupayah 

untuk dapat memuaskan atau dapat memenuhi kebutuhannya. Motivasi individu 

yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda dan sering berubah-ubah sehingga 

tindakan yang dilakukan individu yang satu dengan yang lain untuk mencapai 

keinginannya juga berbeda. Motivasi merujuk kepada kondisi dasar yang 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, beberapa teori 

menganggap kekurangan suatu kebutuhan sebagai pendorong seseorang untuk 

melakukan suatu hal tertentu dalam berprilaku, sementara teori lain menganggap 

harapan dalam lingkungan yang menimbulkan bentuk-bentuk tertentu, tujuan, dan 

tindakan yang mengikutinya.  
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Pada saat tertentu, seseorang mempunyai banyak sekali kebutuhan. Ada 

kebutuhan biologis yang timbul dari keadaan tegang, seperti lapar, haus atau rasa 

tidak nyaman. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan psikologis, yaitu timbul dari 

pengakuan, penghargaan dan rasa memiliki. Pada umumnya kebutuhan tersebut 

tidak cukup kuat memotivasi seseorang untuk dapat bertindak. Suatu kebutuhan 

akan dapat menjadi motif apabila ditumbuhkan sampai ada sesuatu intensitas yang 

cukup. 

Dalam keadaan pada kondisi lapangan terkait dengan faktor yang 

memotivasi seorang pegawai perpustakaan sekolah, para pegawai perpustakaan 

yang rata-rata masih merupakan pegawai honorer. Kemudian pemotivasian yang 

diberikan kepada pegawai perpustakaan sekolah merupakan sesuatu hal yang 

penting, sebab pada dasarnya motivasi seseorang tidak dapat diamati secara 

langsung tetapi dapat diinterpretasikan di dalam pola tingkal laku dari individu 

tersebut, yaitu dapat berupa rangsangan, dorongan yang dapat mempengaruhi 

individu tersebut termotivasi. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi seseorang 

tersebut tidak berkembang dengan sendirinya, melainkan karena telah dipengaruhi 

oleh keadaan lingkungan dan kebudayaan setempat. Oleh karena itu perlu juga di 

lihat faktor-faktor apa saja yang memungkinkan dapat berperan memotivasi para 

pegawai perpustakaan sekolah, aspek apa saja yang berkembang sehingga para 

pegawai perpustakaan sekolah tersebut merasa termotivasi serta memiliki kinerja 

yang baik.  

 

I.5.1.2 Teori Motivasi Dua Faktor (Herzberg) 

Teori yang di kemukakan oleh Herzberg mengembangkan teori motivasi 

dua faktor, yaitu faktor “hegine” faktor yang berkaitan dengan ketidak puasan 

(upah, jaminan pekerjaan, kondisi kerja, status, prosedur perusahaan, mutu 

supervisi, hubungan antar pribadi dengan rekan kerja, atasan, bawahan) dan 

“motivator” hal yang bekaitan dengan kepuasan orang dalam pekerjaan (prestasi, 

pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, kemungkinan 

berkembang). Dari teori yang dikatakan oleh Herzberg faktor yang tidak 
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memuaskan di gambarkan sebagai faktor kesehatan sedangkan hal-hal yang 

memuaskan di gambarkan sebagai motivator. 

Selain itu Herzberg juga mengatakan bahwa faktor yang dianggap tidak 

dapat memuaskan dalam berbagai hal, misalnya : gaji pegawai tidak cukup tinggi 

atau kondisi kerja tidak menyenangkan, faktor tersebut menjadikan sumber 

ketidakpuasan potensial yang kuat. Sebaliknya motivator merupakan faktor yang 

agak mendorong semangat agar dapat menciptakan/mencapai kinerja yang lebih 

tinggi dan pekerjaan akan mejadi lebih baik. Hal yang menarik pada teori ini 

bahwa gaji tidak dianggap sebagai motivator. Menurut Herzberg apabila gaji yang 

diterima dianggap cukup oleh para pegawai hal tersebut tidak menjadikan sebuah 

masalah bagi mereka, akan tetapi peningkatan gaji tahunan mungkin dianggap 

tidak cukup untuk mempengaruhi kinerja para pegawai tersebut, namun 

sebaliknya seperti : pengakuan, kemajuan, dan peluang untuk berkembangan diri 

mungkin dapat benar-benar memberikan intensif semacam itu.  

Perbedaan utama yang dibuat oleh Herzberg antara higiene dan motivator 

adalah bahwa higiene tidak langsung berhubungan dengan kerja, dan oleh karena 

itu dinamakan „faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan‟, sebab faktor 

ini sering diutarakan oleh para karyawan untuk mengekspresikan perasaan 

ketidakpuasan mereka terhadap pekerjaan Sedangkan motivator secara langsung 

berhubungan dengan upayah kuat dan kinerja baik, maka beliau menamakannya 

„faktor-faktor tentang isi pekerjaan‟. Pembedaan ini merupakan sumbangan besar 

tidak saja kepada teori motivasi kerja, akan tetapi juga kesejumlah praktek 

organisasi. 

Dalam (Winardi:2000) motivasi kerja merupakan sebuah pemberian gaya 

penggerak yang nantinya dapat menciptakan kegairahan seseorang dalam bekerja 

agar efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk dapat sellau mencapai 

kepuasan. Jadi motivasi merupakan suatu proses yang dapat mempengaruhi atau 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang diingikan berdasarkan 

harapan sehingga sesuatu pekerjaan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. 

Dari definisi diatas, maka motivasi dapat didefinisikan sebagai masalah yang 

sangat penting dalam setiap usaha kelompok orang yang bekerja sama untuk 
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mencapai tujuan organisasi, masalah motivasi dapat dianggap simpel karena pada 

dasarnya manusia mudah dimotivasi, dengan memberikan apa yang 

diinginkannya. Kemudian di dalam motivasi, juga dianggap sebagai masalah yang 

sangat kompleks, karena sesuatu dianggap penting bagi orang tertentu. 

Kemudian jika di tarik kesimpulan penafsiran Herzberg, bahwa seorang 

individu tidak akan mengalami perasaan tidak puas dengan pekerjaanya apabila 

mereka tidak memiliki keluhan-keluhan terkait faktor higiene tersebut. Gambar 

berikut menyajikan model higiene-motivator dari Herzberg.  

 

           Kelompok Higiene 

           Ketidakpuasan                                    Tidak ada ketidakpuasan 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Kelompok Motivator 

Tiada Kepuasan     Kepuasan 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.1 Model Higiene-Motivator dari Herzberg 

(Sumber : Winardi, 2008 : 89) 
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Dari sekilas penjelasan terkait dengan teori motivasi, apabila teori tersbut 

dikaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan saat ini tentunya para pegawai 

perpustakaan sekolah juga memiliki motivasi-motivasi tersebut, yaitu motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik. Dapat di katakan bahwa motivasi instrinsikpegawai 

perpustakaan yang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan yang 

memungkinnya menggunakan kreaktivitas dan inovasinya, bekerja dengan tingkat 

otonomi yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat. Sebaliknya motivasi 

ekstrinsik mereka yang lebih terdorong oleh faktor-faktor ekstrinsik cenderung 

melihat kepada apa yang diberikan oleh sekolah tersebut, karna para pegawai 

bekerja dalam naungan instansi sekolah, kemudian kepada mereka dan kinerjanya 

diarahkan kepada perolehan hal-hal yang diinginkannya dari organisasi tersebut. 

Pada keterangan mengenai teori yang di katakan oleh Herzberg, apabila di 

kaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Terdapat 2 kemungkinan faktor 

yang ada di dalam kerja pegawai perpustakaan sekolah dapat termotivasi ataupun 

memotivasi dirinya sendiri, yaitu dari faktor motivasi intrinsik (Motivation 

Factors) yang berasal dari dalam diri pegawai tersebut seperti : pencapaian 

prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, dsb. Sedangkan faktor 

motivasi ekstrinsik (Hygiene Factors) timbul karena adanya sebuah rangsangan 

dari luar individu, misalnya kondisi kerja, gaji/upah, keamanan kerja. 

 

I.5.1.3 Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik 

Didalam teori dua faktor yang telah dikemukakan oleh Herzberg 

bahwasannya terdapa dua kelompok faktor yang dapat mempengaruhi seseorang 

dalam bekerja, yaitu sebagai : 

 

I.5.1.3.1 Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik atau motivators adalah keinginan bertindak yang 

disebabkan faktor pendorong dari dalam diri (internal) individu. Individu yang 

digerakkan oleh motivasi intrinsik, baru akan puas kalau kegiatan yang dilakukan 

telah mencapai hasil yang terlibat dalam kegiatan itu. (Gray, dkk.,1984:72-73) 

Motivasi intrinsik misalnya perasaaan keberhasilan dalam hal melaksanakan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGAADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN FAKOR DALAM MOTIVASI...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN FAKOR DALAM MOTIVASI... Rr.SITI AMBAR



 

I - 12 
 

tugas-tugas tertentu yang sangat menarik dan sangat menantang. Seseorang yang 

secara intrinsik akan dapat termotivasi untuk melakukan hal-hal dalam pelerjaan 

secara sukarela. Jadi pada kesimpulannya motivasi intrinsik merupakan 

pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang di karenakan mereka 

memang benar-benar menyukainya, atau bisa juga karena seseorang tersebut 

percaya bahwa hal yang telah di kerjakan tersebut baik untuk dilakukan.   

Berdasarkan dua teori yang dikemukakan oleh Herzberg, terdapat 

beberapa kelompok yang dapat mempengaruhi motivasi didalam kondisi kerja 

antara lain motivasi intrinsik yaitu merupakan isi dari sebuah pekerjaan tersebut. 

Dimana didalam pekerjaan setiap karyawan dapat membangun sebuah level 

motivasi yang dapat menghasilkan sebuah pekerjaan yang bagus. Apabila kondisi 

seperti ini tidak ada maka pekerjaan yang dihasilkan tadi tidak dapat menjanjikan 

kepuasan tinggi. Berikut penjelasan dari beberapa motivasi intrinsik (motivator) : 

 

1. Prestasi Kerja (Achievement specific successes)merupakan bentuk 

kesuksesan setelah didahului oleh sebuah usaha didalam bekerja. 

Kemudian prestasi juga merupakan suatu keberhasilan didalam melakukan 

sebuah pekerjaan, pemberian solusi terhadap suatu permasalahan dan 

melihat hasil terbaik dari pekerjaan tersebut.  

2. Pengakuan (Recognition) adalah segala bentuk perhatian maupun pujian.  

3. Tanggung Jawab (Responsibility) merupakan sebuah bentuk kepercayaan 

terhadap segala bentuk tugas yang telah diberikan oleh pimpinan, untuk 

dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, dan mampu 

melewati segala macam resiko yang ada didepan mata. 

4. Pertumbuhan atau kemungkinan berkembang (Grow or possibilityof 

growth ) merupakan sebuah situasi kerja yang dimana terdapat 

kemungkinan untuk pegawai tersebut berkembang menjadi kearah yang 

lebih profesional.  

5. Kerja itu Sendiri (The Work itself) merupakan pekerjaan yang sedang di 

tekuni dengan adanya tantang baru pada setiap tugas yang diberikan dan 

menerima tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Serta adanya 
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kesesuaian pekerjaan yang sedang ditekuni dengan kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki oleh seseorang tersebut.  

 

I.5.1.3.2 Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik atau hygine adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsi karena adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain sehingga 

seseorang berbuat sesuatu. Seperti keadaan pekerjaan yang dapat menyebabkan 

perasaan ketidakpuasan bagi para karyawan bila kondisi tersebut tidak ada. 

Perbaikan pada faktor ini akan mengurangi ketidakpuasan kerja tetapi tidak dapat 

dipergunakan sebagai sumber kepuasan kerja. Selain itu faktor motivasi ekstrinsik 

ini tidak dapat mengakibatkan sebuah pertumbuhan dalam pegawai, akan tetapi 

faktor ini hanya sebagai pencegah terjadinya kerugian dalam prestasi kerja dari 

pegawai tersebut.   

Berdasarkan dua teori yang dikemukakan oleh Herzberg, terdapat 

beberapa kelompok yang dapat mempengaruhi motivasi didalam kondisi kerja 

yang dapat menghasilkan ketidakpuasan antar karyawan. Berikut beberapa 

penjelasan dari motivasi ekstrinsik (hygine) : 

 

1. Upah atau Gaji (Salary) adalah benruk kompenassi yang didapatan dari 

hasil bekerja, yang berhubungan dengan benefit. Hal tersebut merupakan 

hasil financial dari balas jasa selama bekerja, jumlah financial yang 

didapatkan dipandang sebagai suatu hal yang adil yang mereka dapatkan 

dari sebuah organisasi. 

2. Prosedur dan Kebijakan Organisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh 

suatu organisasi dalam mendefinisikan segala bentuk peraturan yang 

berlaku pada tempat kerja tersebut. Dimana kebijakan ini wajib dipatuhi 

oleh setiap anggota individu dari organisasi tersebut, kemampuan 

organisasi dan manajemen. 

3. Penyeliaan/Pengawasan (Supervision) merupakan kemampuan secara 

teknis serta adanya keterampilan yang dimiliki oleh seorang atasan dalam 

hal pengawasan kerja.  
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4. Hubungan Interpersonal (Interpersonal Relations) merupakan hubungan 

yang terjalin antara supervisor, bawahan, mitra kerja serta kualitas 

kehidupan sosial dalam pekerjaan.  

5. Kondisi Kerja (Working Conditions) merupakan segala sesuatu mengenai 

kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kerja pegawai dalam 

melaksanakan segala bentuk tugas yang diberikan untuk mencapai sebuah 

tujuan yang telah ditetapkan.  

6. Status adalah posisi seseorang didalam sebuah organiasasi tersebut. 

Kegiatan untuk dapat menempatkan posisi kerja pegawai sesuai dengan 

potensi, keahlian yang dimiliki. Kebutuhan akan status pada organisasi ini 

bisa juga terkait dengan rasa ingin dihormati dan dihargai oleh orang lain, 

yang tetap harus disesuaikan dengan kemampuannya. Semakin tinggi 

status (kekuasaaan, jabatan) seorang indvidu didalam sebuah organisasi, 

maka semakin tinggi pula harga diri yang dimiliki.  

7. Keamanan Kerja (Job Security) merupakan suatu kepercayaan bahwa 

posisi yang ada sekarang relative aman. Seperti perasaan aman untuk tidak 

kehilangan posisi atau kehilangan pekerjaan. 

 

I.5.2 Kinerja 

I.5.2.1 Pengertian Kinerja  

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak 

dapat dipisahkan dalam suatu lembaga organisasi, baik itu lembaga pemerintahan 

maupun lembaga swasta. Kemudian kinerja juga merupakan suatu hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan didalam 

melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh seorang 

pemimpin.  

 

I.5.2.2 Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Kinerja (Mangkunegara, 2000:67) “kinerja (prestasi kerja)” adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan 
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kepadanya. Suatu organisasi atau perusahaan perlu mengetahui kinerja dari para 

karyawannya agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi 

penurunan kinerja pada diri karyawan. Untuk dapat melihat perkembangan 

seorang pegawai perpustakaan sekolah terhadapt kinerjanya, penilaina kinerja 

dilakukan oleh perpustakaan sekolah tersebut. Dapat di lihat dari keseluruhan, 

khususnya pada pegawai perpustakaan sekolah karena meskipun mereka hanya 

pegawai perpustakaan (bukan seorang pustakawan), mereka juga memiliki 

peranan penting di dalam kinerja perpustakaan. 

Seperti yang dikatakan oleh Armstrong dan Baron (1998:272) bahwa 

rendahnya kinerja dipengaruhi sejumlah faktor antara lain: (a) Faktor pribadi yaitu 

keahlian pribadi, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen (b) Faktor 

kepemimpinan yaitu kualitas dorongan, arahan dan dukungan yang diberikan oleh 

manajer atau pimpinan tim (c) Fakor tim yaitu kualitas dukungan yang diberikan 

oleh kolega atau rekan kerja (d) Faktor sistem kerja dan fasilitas (instrumen 

tenaga kerja) yang diberikan oleh organisasi. Dwiyanti (2001:77-79) Selain dari 

itu faktor lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap minimnya kinerja, dapat 

berupa kondisi fisik, manajemen kantor maupun hubungan sosial di lingkungan 

pekerjaan, sedang faktor personal bisa berupa tipe kepribadian, peristiwa atau 

pengalaman pribadi maupun kondisi sosial-ekonomi keluarga di mana pribadi 

berada dan mengembangkan diri. Keinginan dari setiap organisasi terhadap para 

karyawannya adalah melihat karyawan tersebut dapat berhasil menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan tujuan dari sebuah organisasi tersebut dibentuk. Jadi 

keterkaitan antara motivasi dan kinerja seorang pegawai memilihi hubungan yang 

sangat erat, sebab baik buruknya kinerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai 

ditentukan pula oleh kemampuan seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi 

pegawai tersebut agar dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan harapan 

organisasi tersebut. 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGAADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN FAKOR DALAM MOTIVASI...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN FAKOR DALAM MOTIVASI... Rr.SITI AMBAR



 

I - 16 
 

I.5.2.3 Keterkaitan Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik Dalam Kinerja  

Keterkaitan motivasi intrinsik dan ekstrinsik yaitu, bahwa hubungan dengan 

rekan kerja merupakan faktor yang memprediksi atau dapat memperngaruhi 

kepuasan. Apabila seorang pegawai perpustakaan sekolah bahagia dan puas 

terhadap pekerjaannya, maka level tingkat motivasi mereka dapat dikatakan 

meningkat / tinggi dan berkinerja tinggi pula. Begitu sebaliknya apabila pegawai 

perpustakaan merasa tidak bahagian terhadap pekerjaannya, maka tingkat level 

motivasi mereka rendah dan mereka tidak berkinerja pada level tinggi.  

 

I.6 Metode dan Prosedur Penelitian  

I.6.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian 

 Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan 

kuantitatif dengan tipe deskriptif.  Karena peneliti hanya bermaksud untuk 

menggambarkan faktor-faktor apa saja yang berperan atau yang ikut andil didalam 

memotivasi kerja pegawai perpustakaan pada perpustakaan SMA Negeri se-

Surabaya. Penelitian deskriptif tersebut merupakan prosedur dalam pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan ataupun melukiskan mengenai 

keadaan obyek atau subyek baik berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain 

(H.H Nawawi. 1981:163). 

 

I.6.2 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

I.6.2.1 Definisi Konseptual 

a. Motivasi 

 Motivasi (Motivation) berasal dari perkataan bahasa latin, yaitu 

Movere yang mimilki arti “menggerakkan”. (To Move).Motivasi adalah 

keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya 

untuk melakukan tindakan-tindakan. Ditinjau dari teori Herzberg terkait 

dengan motivasi, beliau mengembangkan teori motivasi dua faktor, yaitu 

faktor “heigine” dan “motivator”. 
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 Pada pegawai perpustkaan sekolah sebuah motivasi sangatlah di 

perlukan, guna untuk dapat mencapai tujuan dari pegawai perpustakaan 

sekolah tersebut serta tujuan organisasi tersebut. Dengan adanya motivasi 

ataupun pemotivasian yang timbul dari diri pegawai perpustakaan sekolah 

maupun luar dai diri pegawai, merupakan hal yang sangat penting guna 

dapat menciptakan suasana bekerja dengan baik, kondusif, produktif 

sehingga kerja yang telah dilakukan oleh pegawai perpustakaan sekolah 

dapat mendapatkan hasilkan akan lebih baik. Kemudian dari kondisi 

lapangan dapat dijelaskan terkait faktor apa saja yang ikut andil dalam 

memotivasi kerja pegawai tersebut, sehingga dapat mengambil keputuasan 

terkait faktor motivasi yang sedang berkembang di dalam perpustakaan 

sekolah tersebut.  

 

b. Faktor-faktor dalam Motivasi Kerja (Intrinsik dan Eksrinsik) 

Dalam beberapa faktor yang dapat memotivasi kerja seorang 

pegawai, dikemukakan oleh Herzberg terdapat 2 faktor : intrinsik dan 

ekstrinsik. Dalam faktor intrinsik berasal dari dalam individu tersebut, 

dapat dijelaskan bahwa seseorang dapat memiliki motivasi kerja yang baik 

apabila seseorang tersebut telah melakukan hal-hal dalam pekerjaan secara 

tanggung jawab, menyukai pekerjaan tersebut. Bisa juga karena seseorang 

tersebut percaya bahwa hal yang telah di kerjakan tersebut baik untuk 

dilakukan.   

Sedangkan faktor ekstrinsik merupakan faktor yang berasal dari 

luar pekerjaan, salah satu contohnya misalkan dalam lingkungan kerja 

mereka yang tidak mendukung adanya penmbentukan sebuh motivasi 

didalam bekerja. Seperti kondiri dari ruangan yang tidak mendukung 

sebagai tempat kerja, yang menimbukan ketidak nyamanan seseorang 

dalam bekerja. Sehingga dapat menimbulkan perasaan ketidakpuasan yang 

terjadi pada diri pegawai tersebut. 

Dari penjelasan terkait faktor intrinsik dan ekstrinsik, untuk setiap pegawai 

terutama pada pegawai perpustakaan pastilah memiliki faktor-faktor 
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tersebut. Namun akan tetapi faktor yang di miliki oleh setiap pegawai 

perpustakaan sekolah tentunya berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat 

bagaimana mereka merasakan faktor-faktor motivasi yang terkandung di 

dalam dirinya. Bisa intrinsik lebih kuat dari pada eksrinsik, atau 

sebaliknya.  

 

I.6.2.2 Definisi Operasional 

a. Faktor Motivasi Intrinsik 

   Di dalam faktor motivasi Intrinsik atau yang berkaitan 

dnegan kepuasan seseorang di dalam pekerjaan dalam teori 

Herzberg di sebut juga sebagai faktor Motivator. Di dalam faktor 

tersebut terdapat beberapa indikator yang ikut berperan dalam 

proses motivasi terhadap pegawai perpustakaan, yaitu :  

 

 a.1. Prestasi Kerja  

a.1.1. Profesionalitas  

 a.1.1.1 Komitmen Pegawai 

a.1.1.1.1 Keinginan kuat untuk dapat bekerja. 

a.1.1.1.2 Dorongan bekerja lebih giat, meskipun dihadapkan   

pada tugas yang berat. 

a.1.1.1.3 Penyelesaian pekerjaan dengan baik.  

a.1.1.1.4 Orientasi pekerjaan (Capaian pekerjaan). 

 

a.1.1.2. Keahlian Pegawai 

    a.1.1.2.1. Ketrampilan/kompetensi pegawai 

    a.1.1.2.2. Kompetensi Akademis 

 

   a.1.1.3. Keterlibatan Pimpinan 

  a.1.1.3.1. Gaya  Kepemimpinan 

  a.1.1.3.1.1. Demokratis 

  a.1.1.3.1.2. Kharismatis 
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  a.1.1.3.1.3. Otoriter 

  a.1.1.3.1.4. Surpportive  

  a.1.1.3.1.5. Partisipasif  

 

 a.1.2. Pengakuan  

 a.1.2.1. Penghargaan Prestasi Kerja 

  a.1.2.1.1. Bentuk Penghargaan. 

  a.1.2.1.2. Promosi Jabatan. 

  

  a.1.2.2. Aprsesiasi Pegawai 

  a.1.2.2.1. Jenis Apresiasi. 

  a.1.2.2.2.  Intensitas Apresiasi. 

 

 a.1.3. Tanggung Jawab 

  a.1.3.1. Penyelesaian tugas sesuai dengan jobdesk. 

  a.1.3.2. Mampu Berkomitmen. 

  a.1.3.3. Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas. 

 

 a.1.4. Pertumbuhan atau Kemungkinan Berkembang 

  a.1.4.1. Pelatihan/Training 

  a.1.4.2. Kesempatan kenaikan karir 

 

 a.1.5. Kerja itu Sendiri 

  a.1.5.1. Dapat memenuhi kebutuhan hidup.  

 

b. Faktor Motivasi Ekstrinsik 

   Sedangkan dalam faktor motivasi Ekstrinsik atau yang 

berkaitan dengan ketidakpuasan seseorang didalam pekerjaannya 

yang dalam teori Herzberg di sebut juga sebagai faktor Higiene Di 

dalam faktor tersebut terdapat beberapa indikator yang ikut 
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berperan dalam proses motivasi terhadap pegawai perpustakaan, 

yaitu : 

 

 b.1. Upah atau Gaji 

  b.1.1. Kriteria Gaji 

   b.1.1.1. Pendidikan Pegawai 

   b.1.1.2. Pengalaman Kerja Pegawai  

   b.1.1.3. Lama/Masa Bekerja 

 

 b.1.2. Kepuasan Gaji/Tunjangan 

   b.1.2.1. Besaran Gaji 

   b.1.2.2. Besaran Tunjangan 

 

 b.2. Prosedur dan Kebijakan Organisasi (Perpustakaan 

Sekolah) 

 b.2.1. Prosedur Perpustakaan Sekolah 

 b.2.1.1. Kemudahan Prosedur 

   b.2.1.1.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

   b.2.1.1.2. Tata tertib perpustakaan sekolah 

   b.2.1.1.3. Program kerja 

  

 b.2.1.2. Keefektivitasan Prosedur 

   b.2.1.2.1. Keberhasilan terhadap prosedur. 

   b.2.1.2.2. Keberhasilan program kerja. 

   b.2.1.2.3. Pencapaian tujuan. 

 

 b.2.2. Kebijakan dan Peraturan Pegawai 

  b.2.2.1. Sosialisasi Kebijakan 

              b.2.2.1.1. Kebijakan dari pimpinan sekolah terhadap  

        perpustakaan.  

               b.2.2.1.2. Peraturan baru dari perpustakaan kota  
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         Surabaya / Jawa Timur / Dinas Pendidikan. 

 b.2.2.2. Kejelasan Pegawai 

 b.2.2.3. Kebijakan Dapat Meningkatkan Kinerja Pegawai 

  

b.3. Penyeliaan/Pengawasan  

 b.3.1.1. Memberi Sanksi/teguran 

 b.3.1.2. Bertindak Adil dan Objektif 

 b.3.1.3. Menerima saran serta kritik dari pegawai 

 

 b.4. Hubungan Interpersonal 

 b.4.1. Kerjasama antara atasan dan bawahan 

 b.4.2. Kerjasama dalam tim 

 

 b.5. Kondisi Kerja 

 b.5.1 Penataan Ruang 

 b.5.1.1 Standarisasi 

b.5.1.1.1 Luas  Ruangan 

b.5.1.1.2 Sirkulasi Udara (Suhu) 

b.5.1.1.3 Penerangan Cahaya 

  b.5.1.1.4 Perlengkapan Kerja 

 

 b.5.1.2 Kenyamanan Ruang Kerja 

b.5.1.2.1 Fasilitas yang Mendukung 

b.5.1.2.2 Lingkungan Kerja 

b.5.1.2.3 Sarana Prasarana 

  b.5.1.2.4 Media Kerja 

 b.6 Status 

b.6.1 Pegawai Tetap 

b.6.2 Potensi yang dimiliki 

b.6.3 Jabatan 
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b.7 Keamanan Kerja 

 b.7.1 Perasaan aman dengan kepastian jabatan. 

 b.7.2 Perasaan aman untuk tidak diberhentikan. 

 

I.6.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian bertempat di Kota Surabaya, dan mengambil lokasi pada 

SMA Negeri di Surabaya. Jumlah SMA Negeri di Surabaya ada 22 sekolah. Akan 

tetapi fokus pada tempat penelitian ini hanya pada perpustakaan sekolah saja, 

serta sasaran yang nantinya akan menjadi responden adalah pengelola 

perpustakaan daari setiap SMA Negeri tersebut. Berikut daftar SMA Negeri di 

Surabaya beserta alamatnya : 

 

Tabel 1.1 Daftar Sekolah SMA Negeri Surabaya 

SEKOLAH ALAMAT 

SMA Negeri 1 Jl. Wijaya Kusuma 48 

SMA Negeri 2 Jl. Wijaya Kusuma 48 

SMA Negeri 3 Jl. Memet Sastrowirjo Komp TNI-AL 

SMA Negeri 4 Jl. Mayjen Prof Dr. Moestopo 4 

SMA Negeri 5 Jl. Kusuma Bangsa 21 

SMA Negeri 6 Jl. Gubernur Suryo 11 

SMA Negeri 7 Jl. Ngaglik 27-29 

SMA Negeri 8 Jl. Sultan Iskandar Muda 42 

SMA Negeri 9 Jl. Wijaya Kusuma 48 

SMA Negeri10 Jl. Jemur sari I/28 

SMA Negeri 11 Jl. Perumnas Tandes 

SMA Negeri 12 
 
Jl. Sememi Benowo 

 

SMA Negeri 13 Jl. Lidah Kulon Lakarsantri 

SMA Negeri 14 Jl. Tenggilis Mejoyo Blok KK 

SMA Negeri 15 Jl. Raya Menanggal Selatan 103 

SMA Negeri 16 Jl. Raya Prapen Panjang Jiwo 
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SMA Negeri 17 Jl. Rungkut Asri Tengah (Komp. YKP) 

SMA Negeri 18 Jl. Bibis Karah Sawah 9 

SMA Negeri 19 Jl. Kedung cowek 390 

SMA Negeri 20 Jl. Medokan Semampir 

SMA Negeri 21 Jl. Argopuro 11-15 

SMA Negeri 22 Jl. Balas Klumprik Wiyung 

  Sumber: (dispendik.surabaya.go.id/) 

 

I.6.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

I.6.4.1 Populasi 

Populasi merupakan analisis dari sasaran peneliti. Populasi ini terdiri atas 

sekumpulan obyek yang dijadikan pusat perhatian dari peneliti, yang dimana 

obyek tersebut memilki informasi yang ingin diketahui oleh peneliti. Di dalam 

penelitian ini populasi yang dijadikan sasaran adalah pengelola perpustakaan 

sekolah (pustkawan, guru pustakawan dan pegawai perpustakaan) pada SMA 

Negeri di Surabaya. 

 

I.6.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini menggunakan 

metode non-probability dengan menggunakan teknik pengambilan sampel Total 

Sampling (Sampling Jenuh). Dimana pada tahap teknik pengambilan sampling 

jenuh ini semua anggota dari seluruh jumlah populasi digunakan sebagai sampel, 

sebab mengingat jumlah dari populasi sendiri relatif kecil. Hal tersebut sering kali 

dilakukan apabila jumlah dari populasi relatif kecil, atau kurang dari 100 

responden. Sampel yang akan digunakan pada proses penelitian ini merupakan 

pustakawan (6 orang) , guru pustakawan (6 orang) dan pegawai perpustakaan (39 

orang) pada SMA Negeri di Surabaya yang bekerja pada perpustakaan sekolah 

maka jumlah yang akan dijadikan sebagai responden sebanyak 50 orang pegawai 

perpustakaan. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yang 
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dimana telah dijelaskan bahwa jumlah responden pada teknik pengambilan 

sampel ini berjumlah kurang dari 100 orang.  

 

I.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Kuesioner 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi pertanyaan/pernyataan secara tertulis kepada responden. Kuesioner yang 

digunakan adalah kuesioner yang bersifat semi terbuka yaitu pada kuesioner yang 

disajikan terdapat beberapa pertanyaan yang sudah tersedia dan juga terdapat 

jawaban alternatif, responden juga diberikan kesempatan untuk mengemukakan 

jawaban. 

 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan unruk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Wawancara ini dilakukan pada pegawai perpustakaan sekolah SMA 

Negeri yang ada di Surabaya. 

 

3. Observasi 

 Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik lainnya. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Teknik pengumpulan data 

melalui observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi yang 

ada di lapangan serta mengetahui permasalahan yang terjadi. 
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I.6.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

I.6.6.1 Teknik Pengolahan Data 

 

1. Editing 

 Merupakan suatu proses meneliti kembali data yang telah terkumpul dari 

hasil penyebaran kuesioner untuk dapat mengetahui kelengkapan responden 

pada saat melakukan pengisian jawaban dari kuesioner yang telah disebar. 

Proses ini sangatlah penting agar informasi yang telah diperoleh dapat dengan 

mudah dibaca. 

 

2. Coding 

 Merupakan pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk 

memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Menyederhanakan data yang 

telah diperoleh dengan memberikan simbol atau angka pada setiap jawaban 

dari para responden. 

 

3. Tabulating 

 Merupakan suatu proses untuk mengetahui jumlah dari skor jawaban 

responden sesuai dengan variabel yang diteliti untuk kebutuhan analisis 

selanjutnya. Dari data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan proses 

analisis data dan interpretasi data. 

 

I.6.6.2 Teknik Analisis Data 

 Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan proses editing dengan 

memasukan setiap data yang masuk, untuk melihat lebih jelas terkait dengan 

lengkap tidaknya kuesioner yang telah diisi oleh responden. Selanjutnya adalah 

proses coding, yaitu mengklasifikasi jawaban dari responden. Agar dapat 
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memperjelas dalam melihat kategori atau klasifikasi dari data tersebut untuk 

dibuat tabel frekuensinya.  

 

 Proses analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan dan menjelaskan 

temuan dalam bentuk tabel tunggal dan tabel silang. Hal ini dilakukan sesuai 

dengan tujuan penelitian ini, yang mana ingin menggambarkan fenomena 

sebenarnya yang terjadi dilapangan.Selain itu, peneliti juga menganalisa 

sepenuhnya dengan menggunakan interprestasi teoritik, di mana data yang di 

peroleh dari hasil penelitian di lapangan (kuantitatif maupun kualitatif) 

dibandingkan atau dikaitkan dengan beberapa teori yang ada, pendapat para ahli, 

atau temuan dari penelitian sebelumnya. 

 

I..6.7 Alat Pengukuran Variabel 

Alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

skala pengukuran Likert. Skala pengukuran likert menurut Djaali (2008:28) ialah 

skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi 

seseorang atau kelompok orang mengenai suatu geja atau fenomena sosial di 

tengah-tengah masyarakat. Dengan menggunaka skala likert, maka variabel yang 

akan diukur gijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur kemudian 

indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat instrumen 

yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Ada 

dua bentuk pertanyaan yang menggunakan Likert yaitu pertanyaan positif untuk 

mengukur minat positif , dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur minat 

negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1; sedangkan bentuk 

pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Bentuk jawaban skala Likert 

terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.   

 

Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti: 

1.    Sangat tidak setuju ( STS )  = 1 

2.    Tidak setuju ( TS )   = 2 

3.    Kurang Setuju ( KS )  = 3 
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4.    Setuju ( S )    = 4 

5.    Sangat setuju ( SS )   = 5 

 

Untuk menentukan kategori sebuah jawaban apakah tergolong tinggi, 

sedang, rendah, terlebih dahulu ditentukan kelas intervalnya. Berdasarkan 

alternatif jawaban responden, maka dapat ditentukan interval kelas sebagai berikut 

: 

 

  Skor Tertinggi - Skor Terendah 

                       Banyaknya bilangan   

 

Maka diperoleh:  

5 – 1 = 0,8 

        5 

 

Sehingga dapat diketahui kategori jawaban responden masing-masing 

variabel yaitu: 

 

 Skor untuk kategori sangat tinggi = 4,21 - 5,00 

 Skor untuk kategori tinggi  = 3,41 - 4,20 

 Skor untuk kategori sedang   = 2,61 – 3,40 

 Skor untuk kategori rendah   = 1,81 – 2,60 

 Skor untuk kategori sangat rendah = 1,00 – 1,80 

 

Untuk dapat menentukan jawaban responden tergolong tinggi, sedang, 

rendah maka jumlah skor dari variabel akan ditentukan rata-ratanya dengan 

membagi jumlah pertanyaannya. Dari hasil pembagian tersebut, maka akan dapat 

diketahui jawaban responden termasuk kedalam kategori yang sama.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

II.1 Perpustakaan Sekolah 

Perpustkaan bukanlah hal yang baru di kalangan masyrakat, dimana-mana 

telah diselanggarakan perpustakaan, seperti pada sekolah-sekolah, dikantor-

kantor, bahkan sekarang telah digalakkan perpustakaan umum baik tingkat 

kabupaten sampai dengan tingkat desa. Namum meskipun hal tersbut bukan 

merupakan hal yang baru, masih banyak masyarakat yang salah dalam 

mendefinisikan terhadap perpustakaan. Padalah tidak semua tumpukan buku 

tersebut dapat dikatakan perpustakaan. 

Pengertian perpustakaan sekolah sendiri merupakan perpustakaan yang berada 

dalam suatu sekolah yang kedudukan dan tanggung jawabnya kepada kepala 

sekolah yang melayani sivitas akademika sekolah yang bersangkutan. Menurut 

Supriyadi, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselanggarakan 

disekolah guna menunjang program-program belajar mengajar pada pendidikan 

formal tingkat sekolah baik dasar maupun menengah atas. Perpustakaan sekolah 

juga merupakan koleksi yang diorganisasikan didalam suatu ruang agar dapat 

digunakan oleh murid-murid dan guru-guru. Didalam penyelenggaraan tersebut, 

perpustakaan sekolah juga diperlukan pegawai perpustakaan yang berkompeten 

yang bisa diambil dari salah satu guru.  

Sebuah perpustakaan sekolah akan tampak bermanfaat apabila perpustakaan 

sekolah tersebut benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin, guna memperlancar 

pencapaian tujuan proses belajar-mengajar pada sekolah tersebut. Dari penjalasan 

diatas terkait dengan perpustakaan sekolah, dapat kita ketahui bahwa manfaat 

perpustakaan sekolah adalah membantu murid-murid dan guru-guru dalam proses 

belajar  mengajar di sekolah. Pada sekolah SMA Negeri yang ada di Surabaya, 

hampir seluruhnya sudah memiliki perpustakaan sekolah, yang berada didalam 

lingkungan sekolah masing-masing. Kemudian perpustakaan sekolah yang ada di 

Surabaya ini tentunya juga memiliki kebijakan dan program yang berbeda-beda 
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satu dengan yang lainnya. Berikut daftar sekolah menengah atas (SMA Negeri) 

Surabaya. Berikut daftar nama sekolah SMA Negeri yang ada di Surabaya : 

 

Tabel 2.1 Daftar Sekolah SMA Negeri Surabaya 

 

SEKOLAH ALAMAT 

SMA Negeri 1 Jl. Wijaya Kusuma 48 

SMA Negeri 2 Jl. Wijaya Kusuma 48 

SMA Negeri 3 Jl. Memet Sastrowirjo Komp TNI-AL 

SMA Negeri 4 Jl. Mayjen Prof Dr. Moestopo 4 

SMA Negeri 5 Jl. Kusuma Bangsa 21 

SMA Negeri 6 Jl. Gubernur Suryo 11 

SMA Negeri 7 Jl. Ngaglik 27-29 

SMA Negeri 8 Jl. Sultan Iskandar Muda 42 

SMA Negeri 9 Jl. Wijaya Kusuma 48 

SMA Negeri10 Jl. Jemur sari I/28 

SMA Negeri 11 Jl. Perumnas Tandes 

SMA Negeri 12 
 
Jl. Sememi Benowo 

 

SMA Negeri 13 Jl. Lidah Kulon Lakarsantri 

SMA Negeri 14 Jl. Tenggilis Mejoyo Blok KK 

SMA Negeri 15 Jl. Raya Menanggal Selatan 103 

SMA Negeri 16 Jl. Raya Prapen Panjang Jiwo 

SMA Negeri 17 Jl. Rungkut Asri Tengah (Komp. YKP) 

SMA Negeri 18 Jl. Bibis Karah Sawah 9 

SMA Negeri 19 Jl. Kedung cowek 390 

SMA Negeri 20 Jl. Medokan Semampir 

SMA Negeri 21 Jl. Argopuro 11-15 

SMA Negeri 22 Jl. Balas Klumprik Wiyung 

      Sumber: (dispendik.surabaya.go.id/) 
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      Tabel 2.2 Daftar Pengelola Perpustakaan 

 

Sekolah Pustakawan 
Guru 

Pustakawan 

Pegawai 

Perpustakaan 

SMA Negeri 1 1  2 

SMA Negeri 2  1 2 

SMA Negeri 3   2 

SMA Negeri 4  1 1 

SMA Negeri 5  1 3 

SMA Negeri 6 1  1 

SMA Negeri 7   2 

SMA Negeri 8   2 

SMA Negeri 9   2 

SMA Negeri10   2 

SMA Negeri 11 1  2 

SMA Negeri 12 1  1 

SMA Negeri 13   2 

SMA Negeri 14  1 2 

SMA Negeri 15   1 

SMA Negeri 16 1   

SMA Negeri 17   1 

SMA Negeri 18 1  1 

SMA Negeri 19  1 2 

SMA Negeri 20   2 

SMA Negeri 21  1 2 

SMA Negeri 22   3 

Total 

6 6 38 

 

50 Orang 

 

 Sumber : data yang sudah diolah 

 

II.2 Fungsi Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah dalam perannya di dunia pendidikan mempunyai fungsi 

sebagai :  

 

1. Fungsi Edukatif 

Pada perpustakaan sekolah disediakan buku fiksi maupun non 

fiksi. Adanya buku-buku tersebut agar dapat membiasakan murid-murid 
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belajar secara mandiri tanpa adanya bimbingan dari guru, baik secara 

individu maupun kelompok. Dengan adanya perpustakaan sekolah juga 

dapat meningkatkan ketertarikan murid-murid tersebut dalam membaca 

buku, sehingga teknik didalam membaca murid-murid tersebut, semakin 

lama semakin terasah dengan baik. 

 

2. Fungsi Informatif 

Perpustakaan yang telah maju tidak hanya akan menydiakan 

bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, tetapi juga menyediakan bahan-

bahan yang berupa non buku (majalah, surat kabar, peta, artikel) bahkan 

juga dapat dilengkapi dengan alat-alat padang (proyektor, slide proyektor, 

filmstrip proyektor, televisi, vidoe tape recorder). Semua hal yang telah 

dijelaskan diatas dapat memberikan sebuah informasi terkait dengan apa 

yang diperlukan oleh murid-murid.  

 

3. Fungsi Tanggung Jawab Administratif 

Fungsi ini akan tampak pada kegiatan sehari-hari pada 

perpustakaan sekolah, dimana setiap ada peminjaman dan pengembalian 

akan di catat oleh pegawai perpustakaan. Setiap murid diwajibkan 

memiliki kartu anggota atau kartu pelajar. Apabila didalam pross 

pengembalian buku seorang murid terlambat, maka akan dikenakan denda. 

Semua ini dilakukan semata-mata untuk mendidik murid-murid tersebut 

agar lebih bertanggung jawab. 

 

4. Fungsi Riset 

Adanya bahan pustaka yang lengkap, murid-murid maupun guru 

dapat melakukan riset yaitu mengumpulkandata atau keterangan yang 

dibutuhkan.  
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5. Fungsi Rekreatif 

Adanya perpustakaan sekolah dapat juga berfungsi rekreatif, ini 

berarti buku-buku yang disajikan memiliki yang nyata seperti aslinya, 

sehingga apa yang murid-murid tidak tau mengenai suatu daerah akan 

tercermin pada buku tersebut. Dengan begitu wawasan murid tersebut 

akan semakin luas.  

 

Manfaat lain dari perpustakaan sekolah adalah sebagai sarana bagi para 

siswa untuk belajar menjadi manusia yang memiliki literasi informasi. Yaitu 

seseorang yang mampu mengidentifikasi kebutuhan informasinya, belajar mencari 

dan menemukan sumber-sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhannya, 

sampai menemukan informasi yang dibutukannya, lalu memanfaatkan informasi 

tersebut, dan akhirnya mampu mengevaluasi sejauhmana kebutuhan informasinya 

sudah dapat terpenuhi.  

 

III.3 Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah 

Secara definitif, pengelolaan perpustakan sekolah berarti segenap usaha 

pengkoordinasian segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pada perpustakaan sekolah. Usaha didalam pengkoordinasian 

tersebut tergabung dalam suatu struktur organisasi perpustakaan sekolah. Oleh 

karena itu struktur yang ada pada perpustakaan sekolah harus mampu 

menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antar pimpinan, staff pengajar 

maupun pegawai perpustakaan sekolah, dengan adanya kejelasan kedudukan, 

wewenang, dan tanggung jawab yang telah disepakati dan sesuai dengan tugasnya 

masing-masing. Berikut struktur perpustakaan sekolah : 
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Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah 

Sumber : (Ibrahim, Bafadal : 10) 

 

II.4 Pegawai Perpustakaan Sekolah 

 Pegawai perpustakaan sekolah adalah seseorang yang diangkat oleh 

pimpinan (kepala sekolah), yang memiliki wewenang melaksanakan tugas-tugas 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Tugas-tugas 

yang berkaitan dengan penyelenggraan perpustakaan sekolah banyak sekali 

contohnya, seperti : pengadaan buku, mengklasifikasi buku, mengkatalog buku, 

melayani peminjaman dan pengembalian, dsb. Pegawai perpustakaan diperlukan 

untuk mendukung program-program pengajaran disekolah agar berhasil. Mereka 

diperlukan untuk mengatur dan menjalankan kegiatansehari-hari di perpustakaan. 

Perpustakaan sekolah yang mempunyai program-program kegiatan yang baik 

akan memerlukan tenaga-tenaga yang cakap dan terampil agar mampu 

memberikan pelayanan yang efektif. Pegawai perpustakaan sekolah tidak hanya 

berkutat dengan buku-buku saja tetapi harus memiliki sifat-sifat khusus baik yang 

berhubungan dengan masalah perpustakaan sekolah maupun yang berhubungan 

dengan masalah pendidikan. Pegawai perpustakaan sekolah memiliki kualifikasi 

dalam bidang pendidikan dan perpustakaan. Kualifikasi pertama diperlukan 

karena pustakawan sekolah mempunyai tanggung jawab ikut membina dan 

mendidik murid dalam proses belajar mengajar di sekolah, hingga sampai pada 

Kepala 

Perpustakaan 

Unit Tata 

 Usaha 

Unit Pelaksanaan 

Teknis 
Unit Pelayanan 

Pembaca 
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perkembangan yang maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Kualifikasi 

kedua diperlukan karena jelas bahwa ia harus memainkan perannya sebagai 

pengelola perpustakaan 

 

II.5 Prestasi 

 Perpustakaan SMAN 5 

o Juara II lomba perpustakaan sekolah ketegori SMA/SMK Tahun 2013 – 

Provinsi 

o Juara I lomba perpustakaan sekolah ketegori SMA/SMK Tahun 2014 – 

Kota Surabaya 

 

 Perpustakaan SMAN 6 

o Juara ___ lomba perpustakaan sekolah ketegori SMA/SMK Tahun ___ 

Kota Surabaya 

 

 Perpustakaan SMAN 9 

o Juara III perpustakaan sekolah ketegori SMA/SMK Tahun 2008 –  Kota 

Surabaya 

 

 Perpustakaan SMAN 16 

o Lomba Pustakawan Teladan (10 Besar) – diadakan oleh Kota Surabaya 

 

 Perpustakaan SMAN 15 

o Masuk 5 besar lomba perpustakaan ketegori SMA/SMK – Kota Surabaya 

 

 Perpustakaan SMAN 21 

o Juara II lomba perpustakaan sekolah kategori SMA/SMK Negeri dan 

Swasta - Kota Surabaya tahun 2008. 

o Juara I lomba perpustakaan sekolah kategori SMA/SMK Negeri dan 

Swasta - Kota Surabaya tahun 2009. 
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o  Juara II lomba perpustakaan sekolah kategori SMA/SMK Negeri dan 

Swasta – Kota Surabaya tahun 2014. 

o Lomba Tantangan Membaca – Peringkat 4 

 

II.6 Mitra Kerjasama 

Untuk mitra kerja sama perpustakaan sekolah, pada umumnya 

perpustakaan sekolah memiliki kerjasama dengan : 

1. Alumni dari sekolah masing-masing  (Buku-buku maupun Dana) 

2. Untuk IT (sistem barcode buku) bekerjsama dengan UNAIR, ITS 

namun masih dalam proses pembuatan 

3. Penerbit buku tertentu (Erlangga, dsb) 

4. Dinas Kota Surabaya 

5. Perpustakaan Daerah 
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BAB III 

TEMUAN DATA  

 

 

Secara umum didalam bab ini akan menyajikan sebuah data-data yang 

telah diperoleh dari hasil peneliti dalam meakukan penyebaran kuesioner di 

lapangan, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif yang 

telah terkumpul kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel tunggal yang dimana 

isi dari tabel tersebut adalah memberikan sebuah gambaran mengenai motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik pegawai perpustakaan sekolah (SMAN) di 

Surabaya. Sedangkan data kualitatif yang berupa probling yang diperoleh dari 

hasil wawancara terhadap pegawai perpustakaan sekolah (SMAN) di Surabaya. 

Hal ini dilakukan guna untuk dapat mempertegas temuan yang ada di lapangan. 

Sebelum medeskripsikan serta menjelaskan hasil temuan peneliti 

dilapangan tentang faktor-faktor motivasi pegawai perpustakaan sekolah (SMAN) 

di Surabaya, perlu disajikan terlebih dahulu mengenai gambaran umum terkait 

dengan karakteristik dari responden berikut ini : 
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III.1 Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden pada penelitian ini diidentifikasi berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir serta masa bekerja.  

 

III.1.1 Jenis Kelamin 

 Berikut merupakan tabel yang menunjukkan karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin : 

 

Tabel 3.1 Jenis Kelamin Responden  

Jenis Kelamin F % 

Laki-laki 12 24.0 

Perempuan 38 76.0 

Total 50 100.0 

   Sumber : Kuesioner No. 1 

 

Berdasarkan pada tabel 3.1, bila dilihat dari jumlah responden laki-laki 

terdapat sebanyak 12 orang (24%) sedangkan pada responden perempuan terdapat 

sebanyak 38 orang (76%). Dengan demikian, jumlah responden perempuan yang 

bekerja sebagai pegawai perpustakaan pada tingkat SMAN Surabaya lebih banyak 

bila dibandingkan dengan responden laki-laki.  
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III.1.2 Usia 

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan karakteristik responden 

berdasarkan jenis usai : 

 

                  Tabel 3.2 Usia Responden 

Usia F % 

30-35 5 10.0 

36-40 20 40.0 

41-45 6 12.0 

46-50 13 26.0 

51-60 6 12.0 

Total 50 100.0 

          Sumber : Kuesioner No.2 

 

Berdasarkan pada tabel 3.2 diatas, diketahui bahwa mayoritas responden 

berusia antara 36-40 tahun, sebanyak 20 orang (40%). Kemudian sebanyak 5 

orang responden (10%) berusia antara 30 – 35 tahun. Terdapat 6 orang (12%) 

berusia kisaran 41 – 45 tahun, sedangkan 13 orang (26%) responden lainnya 

berusia 45-50 tahun. Kemudian ditutup dengan 6 orang responden (12%) yang 

berusia 51-60 tahun.  
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III.1.3 Pendidikan Terakhir 

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan karakteristik responden 

berdasarkan jenis pendidikan terkahir : 

 

Tabel 3.3 Pendidikan Terakhir 

Pendidikan 

Terkahir 
F % 

SMA 4 8.0 

D2 3 6.0 

D3 11 22.0 

S1 29 58.0 

S2 3 6.0 

Total 50 100.0 

 Sumber Kuesioner No.3 

 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dikatakan bahwa responden dalam 

penelitian ini mempunyai tingkat pendidikan menengah. Dimana berdasarkan 

tabel diatas, paling banyak yakni responden dengan tingkat pendidikan adalah S1 

dengan jumlah sebanyak 29 orang (58%). Untuk tingkat pendidikan lainnya, 4 

orang (8%) menyatakan dirinya menempuh pendidikan tingkat SMA, 3 orang 

(6%) berada pada jenjang D2 , 11 orang (22%) telah menyelesaikan pendidikan 

D3 dan sebanyak 3 orang (6%) responden memiliki jenjang pendidikan pada 

tingkat S2.  
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III.1.4 Masa Bekerja 

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan karakteristik responden 

berdasarkan jenis lama bekerja : 

 

Tabel 3.4 Masa Bekerja 

Masa Bekerja F % 

0-10 Bulan 9 18.0 

1-5 Tahun 13 26.0 

6-10 Tahun 16 32.0 

11-20 Tahun 6 12.0 

>20 Tahun 6 12.0 

Total 50 100.0 

                     Sumber Kuesioner No. 4 

 

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat dikatakan bahwa responden dalam 

penelitian ini mempunyai tingkat dalam masa kerja sebagai pegawai perpustakaan 

yang beraneka ragam seperti yang terlihat pada tabel diatas, bahwa 16 orang 

(32%) responden mempunyai basa kerja sekitar 6-10 tahun lamanya. Kemudian 

sebanyak 9 orang (18%) responden memiliki masa kerja 0-10 bulan, selanjutnya 

sekitar 13 orang responden (26%) memiliki masa kerja 1-5 tahun.  Sebanyak 6 

orang (12%) responden memiliki masa kerja 11-20 tahun. Dan 6 orang (12%) 

responden memiliki masa kerja >20 tahun. Yaitu tepanya 29 tahun bekerja sebagai 

pegawai perpustakaan sekolah SMA.  
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III.2 Motivasi 

 Pertanyaan umum ini membahas mengenai pertanyaan dasar mengenai 

pentingnya sebuah motivasi yang harus dimiliki oleh pegawai perpustakaan 

sekolah (SMA) khusunya. Ditambah lagi mengenai pentingnya pelatihan yang 

dibutuhkan oleh setiap pegawai perpustakaan, baik yang diadakan oleh sekolah 

maupun lembaga luar. Kemudian pertanyaan mengenai guru pustakawan yang 

dimiliki oleh sebagian pegawai perpustakaan, guru pustakawan yaitu guru mata 

pelajaran yang juga menjabat atau mendapat tanggung jawab lain dari kepala 

sekolah, selain mengajar. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan seputar gaji 

tambahan untuk guru pustakawan, juga ada pertanyaan mengenai pegawai teladan 

khusus untuk pegawai perpustakaan. Berikut adalah beberapa tabel mengenai 

penjelasan diatas : 

 

III.2.1 Pentingnya Sebuah Motivasi 

 

Tabel 3.5 Pentingnya Sebuah Motivasi 

Pentingnya 

Sebuah Motivasi 
F % 

Sangat Penting 44 88.0 

Cukup Penting 6 12.0 

Total 50 100.0 

   Sumber Kuesioner No. 1 

 

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dikatakan bahwa responden yang 

menyakatan bahwa sebuah motivasi sangat penting sebanyak 44 orang (88%) 

responden, sedangkan 6 orang (12%) responden lainnya menyatakan bahwa 

sebuah motivasi di dalam bekerja cukup penting. Dari total responden sebanyak 

50 orang yang memberikan pendapat mengernai sebuh motivasi didalam bekerja, 

tidak ada responden yang menyatakan bahwa sebuah motivasi didalam sebuah 

pekerjaan itu tidak penting.  
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Dari hasil probling diperoleh sebuah fakta bahwa pada umumnya 

responden berpendapah bahwa sebuh motivasi didalam sebuah pekerjaan, apalagi 

sebagai pegawai perpustakaan, haruslah memiliki sebuah motivasi yang baik. 

Sebab hampir seluruh responden berpendapat bahwa sebuah motivasi itu 

sangatlah penting, seperti yang dikatakan oleh salah satu responden dibawah ini : 

“Kalau tidak ada motivasi kerja, jelas kami tidak akan semangat mbak, 

soalnya kan motivasi kerja itu dibangun dari diri sendiri. Kayak misalnya: 

kalau saya senang pekerjaan ini pasti saya akan terus termotivasi buat 

bekerja lebih giat lagi, supaya apa yang saya cita-citakan bisa tercapai” 

(R.2. Senin/14 Maret 2016. Pukul : 11.30 WIB). 

 

III.2.2 Pemberian Dorongan Motivasi dari Pimpinan 

 

Tabel 3.6 Pemberian Dorongan Motivasi dari Pimpinan 

Pemberian 

Dorongan Motivasi 

dari Pimpinan 

F % 

Selalu 8 16.0 

Sering 29 58.0 

Jarang Sekali 13 26.0 

Total 50 100.0 

           Sumber Kuesioner No.2 

 

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dikatakan bahwa responden dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa pemberian dorongan dari pimpinan perpustakaan 

maupun kepala sekolah hampir sedikit responden yang selalu mendapatkan 

dorongan motivasi dari pimpinan mereka, sebanyak 8 orang (16%) responden. 

Sedangkan sebagian responden lainnya menyatakan sering mendapatkan 
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dorongan motivasi dari pimpinan, sebanyak 29 orang (58%) responden. 

Kemudian juga tidak kalah dengan responden lainnya yang menyatakan bahwa 

mereka jarang sekali mendapakan sebuah dorongan motivasi yang diberikan oleh 

pimpinan mereka didalam bekerja. 

Dari hasil probling diperoleh fakta bahwa pada umumnya responden 

mendapatkan sebuah motivasi kerja yang diberikan oleh pimpinan kepada para 

pegawai perpustakaan, banyak para responden mengakatakn bahwa sosok 

pimpinan mereka sering memberikan dorongan motivasi kerja, meskipun itu 

pimpinan para pegawai perpustakaan tersebut mengucapkan kalimat “tetap 

semangat ya”. Sebab menurut sebagian responden hal tersebut sudah cukup 

membantu para pegawai perpustakaan untuk dapat termotivasi untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya, karena 

menurut mereka sosok pimpinan yang selalu memotivasi para pegawainya 

merupakan pimpinan yang peduli, perhatian terhadap setiap para pegawainya 

tanpa memandang jabatan para pegawainya tersebut.  

 

III.2.3 Pengaruh Motivasi dari Pimpinan 

 

Tabel 3.7 Pengaruh Motivasi dari Pimpinan 

Pengaruh Motivasi 

dari Pimpinan 
F % 

Ya 45 90.0 

Tidak 5 10.0 

Total 50 100.0 

Sumber Kuesioner No.3 

 

Berdasarkan tabel 3.7 di atas pengaruh dari sebuah motivasi yang 

diberikan oleh pimpinan terhadap pegawai perpustakaan sekolah sangat 

mempengaruhi para pegawai perpustakaan dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

telah menjadi tanggung jawabnya. Seperti tabel diatas sebanyak 45 orang (90%) 
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responden setuju dengan menyatakan pilihan “Ya” terhadap pengaruh dari 

motivasi yang diberikan oleh pimpinan mereka. Sedangkan sebnayak 5 orang 

(10%) responden menyatakan bahwa motivasi yang diberikan oleh pimpinan 

mereka tidak berpengaruh apa-apa di dalam mereka melaksanakan pekerjaan. 

Dikarenakan pimpinan mereka kurang peduli dengan apa yang dikeluhkan 

pegawai perpustakaan.  

Berdasarkan hasil probling yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 

pengaruh yang dihasilkan dari pemberian sebuah motivasi dari pimpinan para 

pegawai perpustakaan beberapa responden berpendapat “Ya” yang artinya para 

pegawai perpustakaan merasakan hasil dari sebuah dorongan motivasi kerja yang 

pimpinan berikan. Sehingga para pegawai perpustakaan menjadi semangat lagi 

didalam melaksanakan sebuah tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh 

pimpinan kepada para pegawai perpustakaan tersebut.  

 

III.2.4 Guru Pustakawan 

 

Tabel 3.8 Guru Pustakawan 

Guru 

Pustakawan 
F % 

Ya 6 12.0 

Tidak 44 88.0 

Total 50 100.0 

    Sumber Kuesioner No.4 

 

Berdasarkan tabel 3.8 diatas mengenai guru pustakawan, yakni yang 

dimaksud dengan guru pustakawan adalah guru mata pelajaran yang mempunyai 

tanggung jawab tambahan yang diamanatkan oleh pihak kepala sekolah sebagai 

pegawai perpustakaan. Dari hasil kuesioner yang telah diolah seperti pada tabel 

diatas, 6 orang (12%) responden sebagai guru pustakawan yang bertanggung 

jawab mengelola perpustakaan sekolah sesuai dengan peraturan-peraturan yang 
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berlaku. Sedangkan 44 orang (88%) responden lainnya, hanya bertugas sebagai 

pegawai perpustakaan dan tidak memiliki tanggung jawab tambahan seperti guru 

pustakawan.  

Kemudian berdasarkan hasil probling yang telah dilakukan oleh peneliti 

terhadap sosok guru putakawan, yaitu guru mata pelajaran yang mendapatkan 

tambahan tanggung jawab dari pimpinan untuk bertugas juga di perpustakaan 

hanya terdapat 6 responden saja yang menjadi guru pustakawan, hal ini 

dikarenakan beberapa responden memiliki jam mengajar yang senggang/ bisa 

dikatakan memiliki jam mnegajar kurang. Sehingga kekosongan waktu tersebut 

dimanfaatkan dengan baik oleh pimpinan untuk menempatkan guru mata 

pelajaran di perpustakaan.  

 

III.2.5 Guru Mata Pelajaran 

 

Tabel 3.9 Guru Mata Pelajaran 

Guru Mata 

Pelajaran 
F % 

0 44 88.0 

Bahasa Indonesia 3 6.0 

Bahasa Inggris 2 4.0 

Kimia 1 2.0 

Total 50 100.0 

      Sumber Kuesioner No.5 

 

Berdasarkan tabel 3.9 diatas mengenai guru pustakawan, yakni yang 

dimaksud dengan guru pustakawan adalah guru mata pelajaran yang mempunyai 

tanggung jawab tambahan yang diamanatkan oleh pihak kepala sekolah sebagai 

pegawai perpustakaan. dari hasil yang diperoleh sebanyak 3 orang (6%) 

responden menjadi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan 2 orang 

(4%) responden, sebagai guru Bahasa Inggris. Sedangkan 1 orang (2%) responden 
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lainnya menjabat sebagai guru kimia. Untuk 44 orang (88%) responden tidak 

menjabat sebagai guru mata pelajaran. 

Berdasarkan dari hasil probling yang telah dilakukan mengenai guru mata 

pelajaran yang mendapat tanggung jawab ganda sebagai guru pustakawan, 

responden terbanyak marupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

sedangkan hanya 1 responden saja yang menjadi guru mata pelaran kimia. Berikut 

penuturan guru mata pelajaran kimia : 

“Saya sebagai guru mata pelajaran kimia, ditempatkan di perpustakaan 

itu karna jam ngajar saya kurang, lagian saya termasuk guru baru disini. 

Sebenernya sih, saya sendiri tidak memliki basic diperpustakaan, keahilan 

& kompetensi saja baru-baru belajar waktu saya ditempatkan 

perpustakaan. Tapi ya bagaimana lagi mau tidak mau keputusan sudah 

dibuat sama pimpinan, jadi harus diterima.” (R.34. Senin/21 Maret 2016. 

Pukul : 13.00 WIB). 

 

 

III.2.6 Durasi Jam Mengajar 

 

Tabel 3.10 Durasi Jam Mengajar 

Durasi Jam 

Mengajar 
F % 

0 44 88.0 

6 Jam 3 6.0 

12 Jam 3 6.0 

Total 50 100.0 

         Sumber Kuesioner No.6 

 

Berdasarkan tabel 3.10 durasi untuk jam mengajar guru mata pelajaran 

yang memiliki tugas tambahan sebagai guru pustakawan, 3 orang (6%) responden 

mempunyai durasi jam mengajar sekitar 6 jam. Sedangkan 3 orang (6%) 

responden lainnya mempunyai durasi jam mengajar sekitar 12 jam. Untuk 44 
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orang (88%) responden tidak memiliki durasi jam mengajar, dikarenakan 

responden tersebut bertugas sebagai pegawai perpustakaan sekolah saja.  

Berdasarkan dari hasil probling yang telah dilakukan oleh peneliti 

terhadap durasi jam mengajar sebagai guru mata pelajaran, seperti contoh 

sebelumnya mengenai guru kimia yang mengaku kekurangan jam mengajar, dapat 

dipastikan jam mengajar guru mata pelajaran tersebut hanya sekitar 6-12 jam, 

kemudian dari hal tersebut akhirnya pimpinan memberikan tambahan tanggung 

jawab sebagai pegawai perpustakaan, memang tidak semua guru mata pelajaran 

yang memiliki waktu mengajar kurang  langsung ditempatkan di perpustakaan. 

tentunya guru mata pelajaran tersebut dapat bertanggung jawab dengan 

kepercayaan yang telah diberikan pimpinan kepada guru tersebut, untuk dapat 

mengelola perpustakaan sekolah dengan sangat baik dan dapat menjadikan 

perpustakaa sebagai perpustakaan yang memiliki sebuah diprestasi dibidangnya.  

 

III.2.7 Pelatihan Guru Pustakawan 

 

            Tabel 3.11 Pelatihan Guru Pustakawan 

Pelatihan Guru Pustakawan F % 

0 44 88.0 

Selalu 1 2.0 

Sering 2 4.0 

Jarang Sekali 2 4.0 

Tidak Pernah 1 2.0 

Total 50 100.0 

  Sumber Kuesioner No.7 

 

Berdasarkan tabel 3.11 diatas terkait dengan durasi pelatihan mengernai 

cara mengelola perpustakaan dsb, pelatihan tersebut akan diikuti oleh guru 

pustakawan yang belum mengenal dunia perpustakaan secara detail. 1 (2%) orang 

responden menyatakan bahwa pimpinan sekolah telah memfasilitasi kegiatan 
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pelatihan terhadap guru pustakawan. Kemudian sebanyak 2 (4%) orang responden  

mengaku bahwa pihak pimpinan sekolah sering memfasilitasi dalam berkegiatan 

pelatihan tentang perpustakaan. kemudian 2 orang (4%) responden lainnya, jarang 

sekali di fasilitasi oleh pimpinan. Dan hanya 1 orang (2%)  responden saja yang 

mengaku tidak pernah difasilitasi pimpinan untuk mengikuti kegiatan platihan 

mengenai perpustakaan.  

Berdasarkan hasil probling yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 

fasilitas yang diberikan oleh pimpinan sekolah terhadap pelatihan khusus guru 

pustakawan mengenai keperpustakaan sekolah, para responden meberikan 

jawaban berbeda-beda. Ada yang berpendapat selalu (1 orang), kemudian sering 

(2 orang), jarang sekali (2 orang), dan hanya (1 orang) saja yang tidak pernah 

maendapatkan fasilitas dari pihak pimpinan sekolah untuk mengikuti pelatihan 

mengenai keperpustakaan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait dengan pelatihan 

yang dikhusukan utuk para guru pustakawan, sebagai berikut :  

“Untuk pelatihan yang diadakan sekolah (sekolah mengirim pegawai 

pustakawan) ataupun yang diadakan oleh perpustakaan kota, 

perpustakaan provinsi maupun dari dinas pendidikan. Hal tersebut 

merupakan pelatihan/ hanya semacam workshop (seperti tukar pikiran) 

saja. Pelatihan yang saya dapat sih sebenarnya termasuk jarang saya 

dapat, sebab intensitas pelatihan yang tidak tentu, lagian juga tidak ada 

pelatihan yang dikhusukan untuk guru pustakawan. Jadi ya 

membaue/bergabung dengan pegawai perpustakaan setingkat- SMA” 

(R.22. Senin/14 Maret 2016. Pukul : 11.00 WIB) 
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III.2.8 Intensitas Pelatihan 

 

Tabel 3.12. Intensitas Pelatihan 

Intensitas Pelatihan F % 

1 bulan 1 kali 3 6.0 

3 bulan 1 kali 3 6.0 

> 5 bulan 1 kali 35 70.0 

Tidak Pernah 9 18.0 

Total 50 100.0 

  Sumber No.8 

 

Berdasarkan tabel 3.12 diatas mengenai intensitas pelatihan yang diadakan 

oleh sekolah untuk para pegawai perpustakaan,sebanyak 3 orang (6%) responden 

menyatakan bahwa mendapat pelatihan setiap 1 bulan 1 kali. Sedangkan 3 orang 

(6%) responden mendapat pelatihan dari pihak sekolah 3 bulan 1 kali. Kemudian 

35 orang (70%) responden bahwa pelatihan yang diadakan oleh pihak sekolah >5 

bulan 1 kali. Dan 9 orang (18%) responden tidak pernah/ tidak ada pelatihan yang 

diadakan oleh pihak sekolah para responden.  

Berdasarkan hasil probling yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 

intensitas dari pelatihan untuk seluruh pegawai perpustakaan sekolah  yang telah 

diadakan oleh pihak sekolah beberapa responden serempak dengan pilihan yang 

telah disediakan oleh peneliti yaitu : >5 bulan 1 kali. Hal ini disebabkan jaangnya 

pelatihan yang diadakan oleh pihak sekolah, pada umumnya ada lembaga luar 

yang menyediakan fasilitas pelatihan untuk seluruh pegawai perpustakaan sekolah 

sesuai dengan tingkatannya.  
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III.2.9 Pemberian Pelatihan Oleh Lembaga Luar 

 

Tabel 3.13. Pelatihan Lembaga Luar 

Pelatihan 

Lembaga Luar 
F % 

Ya 50 100.0 

Total 50 100.0 

 Sumber No.9 

 

Berdasarkan tabel 3.13 terkait dengan pemberian pelatihan mengenai 

perpustakaan yang diadakan oleh pihak luar sekolah, guna memberikan tambahan 

wawasan tentang dunia perpustakaan untuk para pegawai perpustakaan. Dari 50 

orang (100%) responden yang telah mengisi kuesioner, mayoritas seluruh 

responden menjawab “Ya”. Para responden mendapatkan pelatihan dari lembaga 

luar sekolah.  

 

III.2.10 Lembaga Luar 

  

Tabel 3.14. Lembaga Luar 

Lembaga Luar F % 

Perpustakaan Jawa Timur 12 24.0 

Perpustakaan Kota 

Surabaya 
34 68.0 

Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya 
4 8.0 

Total 50 100.0 

   Sumber No.10 

 

Berdasarkan tabel 3.14 diatas para pegawai perpustakaan sekolah, 

mendapatkan pelatihan dari lembaga luar sekolah, pada umumnya para responden 
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mendapatkan pelatihan terkait perpustakaan yang diadakan oleh Perpustakaan 

Kota Surabaya, sebanyak 34 orang (68%) responden yang menyatakan hal 

demikian. Kemudian 12 orang (24%) responden mendapat pelatihan yang 

diadakan oleh pihak Perpustakaan Jawa Timur. Responden lainnya mendapatkan 

pelatihan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sebanyak 4 orang (8%) 

responden.  

Kemudian berdasarkan hasil probling yang telah dilakukan oleh peneliti 

terhadap intensitas dari pelatihan untuk seluruh pegawai perpustakaan yang 

diadakan oleh pihak luar sekolah, yang paling sering mengadakan pelatihan 

menurut para responden memberikan jawaban yaitu “Perpustakaan Kota 

Surabaya”. Untuk intensitas pelatihan sendiri, para responden serempak 

memberikan jawaban “Tidak Pasti”, sebab hal ini bukan merupakan kegiatan rutin 

dari pihak Perpustakaan Kota Surabaya, jadi untuk waktu pelatihan sendiri 

biasanya bila ada keputusan/informasi baru terkait dengan perpustustakaan 

sekolah.  

 

III.2.11 Intensitas Pelatihan Oleh Lembaga Luar  

 

Tabel 3.15.  Intensitas Pelatihan Oleh Lembaga Luar 

Intensitas Pelatihan Oleh 

Lembaga Luar 
F % 

1 bulan 1 kali 1 2.0 

3 bulan 1 kali 2 4.0 

> 5 bulan 1 kali 20 40.0 

Tidak Pasti 27 54.0 

Total 50 100.0 

   Sumber No.11 

 

Berdasarkan tabel 3.15 diatas terkait dengan intensitas pelatihan yang 

diadakan oleh lembaga luar sekolah, 1 orang (2%) responden mengaku 
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mendapatkan pelatihan 1 bulan 1 kali. 2 orang (4%) responden mendapatkan 

pelatihan 3 bulan 1 kali, sedangkan 20 orang (54%) responden >5 bulan 1 kali 

mendapatkan pelatihan mengenai perpustakaan dari lembaga luar sekolah. Dan 27 

orang (54%) responden lainnya, menjawab tidak pasti untuk intensitas pelatihan 

yang diadakan oleh pihak lembaga luar sekolah.  

 

 

III.2.12 Setelah diadakan Pelatihan Motivasi Kerja Meningkat   

 

Tabel 3.16. Setelah diadakan Pelatihan Motivasi Kerja Meningkat 

Motivasi Kerja 

Meningkat 
F % 

Ya 48 96.0 

Tidak 2 4.0 

Total 50 100.0 

 Sumber No.12 

 

Berdasarkan tabel 3.16 setelah diadakan pelatihan yang diadakan sekolah 

maupun yang diadakan oleh pihak lembaga luar, motivasi yang berkembang 

didalam diri para pegawai perpustakaan sekolah secara umum lebih menimgkat, 

jika dibandingkan tidak adanya pelatihan. Sebnayak 48 orang (96%) responden 

mengakui bahwa memang ada peningkatkan motivasi yang terjadi setelah 

diadakan pelatihan di bidang perpustakaan. Untuk 2 orang (4%) responden yang 

menjawab “Tidak” ada peningkatkan setelah mengikuti pelatihan. 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGAADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN FAKOR DALAM MOTIVASI...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN FAKOR DALAM MOTIVASI... Rr.SITI AMBAR



III - 18 
 

 

III.2.13 Lingkungan Mempengaruhi Motivasi  

 

Tabel 3.17. Lingkungan Mempengaruhi Motivasi 

Lingkungan 

Mempengaruhi 

Motivasi 

F % 

Ya 48 96.0 

Tidak 2 4.0 

Total 50 100.0 

Sumber No.13 

 

Berdasarkan tabel 3.17 mengenai lingkungan kerja yang dapat 

mempengaruhi semangat motivasi kerja pegawai perpustakaan, mayoritas 

responden dengan jumlah 48 orang (96%) menjawab “Ya”. Sedangkan 2 orang 

(4%) responden menjawab “Tidak”. 

Dari hasil probling diperoleh fakta bahwa pada umumnya responden 

mempunyai lingkungan kerja yang baik, sehingga para responden merasa 

termotivasi dengan lingkungan tersebut. Sedangkan hanya 2 responden saja yang 

tidak termotivasi dengan lingkungan kerja mereka, hal ini disebabkan 

perpustakaan sekolah tersebut sedang dalam tahap renovasi, sehingga kebisingan 

dari pekerja renovasi, debu, serta suasana yang tidak kondusif.  
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III.2.14 Kesesuaian Gaji/Tunjangan  

 

Tabel 3.18 Kesesuaian Gaji/Tunjangan 

Kesesuaian 

Gaji/Tunjangan 
F % 

Sangat Sesuai 11 22.0 

Cukup Sesuai 34 68.0 

Tidak Sesuai 5 10.0 

Total 50 100.0 

Sumber No.14 

 

Berdasarkan tabel 3.18 untuk kesesuain gaji yang diterima oleh pegawai 

perpustakaan sekolah. 11 orang (22%) responden menyatakan bahwa gaji yang 

telah diterimanya sudah sangat sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan 34 

orang (68%) responden lainnya menyatakan bahwa gaji yang telah diterimanya 

sudah cukup sesuai. Kemudian 5 orang (10%) responden menyatakan bahwa gaji 

yang diterima tidak sesuai, hal ini disebabkan karena sebagian pegawai 

perpustakaan masih menjadi pegawai honorer dan para responden tersebut 

terkadang melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya sebagai pegawai 

perpustakaan.  

Selanjutnya dari hasil probling diperoleh fakta bahwa pada responden 

didalam masalah kesesuaian gaji/tunjangan untuk pegawai perpustakaan,para 

responden memberikan jawaban cukup sesuai, hal ini mempunyai alasan yaitu 

sebagian besar pegawai perpustakaan menerima dengan ikhlas berapapun 

gaji/tunjangan yang telah mereka dapat, seperti yang dikatakan oleh salah satu 

responden di bawah ini : 

“Untuk masalah gaji menurut saya sudah cukup sesuai dengan apa yang 

saya miliki saat ini mbak, yang penting kebutuhan untuk kehidupan saya 

dan kelarga sudah terpenuhi, saya juga masih bisa nabung dari hasil kerja 

jadi pegawai perpustakaan sekolah. Insyaalah Allah sudah mengatur 

rezeki buat kita kan mbak, jadi saya pikir saya tidak mempermasalahkan 

hal tersebut,dan alhamdulillah juga suami saya kerja jadi bisa buat 
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tambahan-tambahan tabungan kebuthan mendadak dan buat anak-anak 

nanti”. (R.10. Selasa/29 Maret 2016. Pukul : 14.00 WIB) 

 

 

III.2.15 Pemilihan Pegawai Teladan  

 

Tabel 3.19. Pemilihan Pegawai Teladan 

Pemilihan 

Pegawai Teladan 
F % 

Ya 6 14.0 

Tidak 44 86.0 

Total 50 100.0 

Sumber No.15 

 

Berdasarkan tabel 3.19 diatas merupakan sebuah apresiasi yang dilakukan 

pihak sekolah kepada para pegawai perpustakaan sekolah, seperti yang terlihat 

pada tabel diatas hanya sekitar 6 (14%) pegawai perpustakaan yang mengaku 

bahwa tempat mereka bekerja mengadakan pemilihan pegawai teladan, dan untuk 

44 (86%) pegawai perpustakaan tidak ada pemilihan pegawai teladan.  

 

III.2.16 Kurun Waktu Pemilihan 

 

 Tabel 3.20.  Kurun Waktu Pemilihan 

Kurun Waktu 

Pemilihan 
F % 

0 44 86.0 

> 5 bulan 1 kali 2 4.0 

12 bulan 3 6.0 

Lainnya 1 2.0 

Total 50 100.0 

                    Sumber No.16 
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Berdasarkan tabel 3.20 diatas merupakan kurun waktu dalam hal 

pemberian penghargaan/pemilihan pegawai teladan yang diberikan pihak sekolah. 

2 orang (4%) responden menyatakan bahwa proses pemilihan pegawai teladan 

berangsur >5 bulan 1 kali. Kemudaian 3 orang (6%) responden memiliki jawaban 

12 bulan baru diadakan pemilihan pegawai teladan. Sedangkan 1 orang (2%) 

responden menjawab lainnya, ini dimaksdkan bahwa proses pemilihan pegawai 

teladan diberikan kepada pegawai perpustakaan, bila ada perayaan /kegiatan 

tertentu : hari kemerdekaan, hari pendidikan nasional dsb. Untuk 44 orang (88%) 

responden, mayoritas menjawab “Tidak” yang artinya tidak ada pemilihan 

pegawai teladan untuk kategori pegawai perpustakaan yang diadakan oleh pihak 

sekolah.  

 

III.2.17 Penghargaan yang diberikan 

 

Tabel 3.21. Penghargaan yang diberikan 

Penghargaan yang 

diberikan 
F % 

0 44 86.0 

Pujian 5 10.0 

Tambahan Insentif 1 2.0 

Total 50 100.0 

                                Sumber No.17 

  

 Berdasarkan tabel 3.21 diatas merupakan bentuk dari penghargaan untuk 

pegawai teladan khusus pegawai perpustakaan, seperti yang tercantum pada tabel 

diatas sebanyak 5 orang (10%) hanya mendapatkan sebuah pujian dari 

pengahargaan pegawai teladan, sedangkan 1 orang (2%) responden mendapatkan 

tambahan insentif. Sedangkan 44 orang (88%) responden tidak ada pemilihan 

pegawai teladan.  
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III.3 Motivasi Intrinsik 

 

Motivasi intrinsik atau motivators merupakan keinginan bertindak yang 

disebabkan faktor pendorong dari dalam diri (internal) individu. Individu yang 

digerakkan oleh motivasi intrinsik, baru akan puas kalau kegiatan yang dilakukan 

telah mencapai hasil yang terlibat dalam kegiatan itu. Berdasarkan dua teori yang 

dikemukakan oleh Herzberg, terdapat beberapa kelompok yang dapat 

mempengaruhi motivasi didalam kondisi kerja antara lain motivasi intrinsik yaitu 

merupakan isi dari sebuah pekerjaan tersebut. Dimana didalam pekerjaan setiap 

karyawan dapat membangun sebuah level motivasi yang dapat menghasilkan 

sebuah pekerjaan yang bagus. 

 

III.3.1 Prestasi Kerja 

 

Tabel 3.22. Perestasi Kerja 

No 
Pernyataan 

SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 
X 

1. 

Sebuah penghargaan 

dan prestasi dapat 

mendorong saya lebih 

giat bekerja. 

14 72 36 28 0 0 0 0 0 0 50 100 

2. 

Saya bekerja secara 

maksimal untuk  

memperoleh prestasi 

kerja yang baik. 

23 46 26 52 0 0 1 2 0 0 50 100 

3. 

Saat dihadapan 

dengan tugas yang 

sulit, maka saya 

terdorong untuk 

menyelesaikan sebaik 

mungkin. 

17 34 33 66 0 0 0 0 0 0 50 100 

4. 

Bagi saya, sebuah 

keberhasilan dalam 

melakukan pekerjaan 

merupakan hal yang 

28 56 22 44 0 0 0 0 0 0 50 100 
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utama. 

5. 

Saya berkomitmen 

untuk menyelesaikan 

segala bentuk tugas 

dengan sangat baik. 

19 38 30 60 1 2 0 0 0 0 50 100 

6. 

Saya selalu berusaha 

untuk mencari 

informasi untuk 

mengatasi berbagai 

tantangan dalam 

tugas. 

14 28 28 56 7 14 1 2 0 0 50 100 

7. 

Saya memiliki 

komitmen untuk 

selalu mempelajari 

hal yang baru dan 

merencanakan 

pengembangan karir. 

24 48 24 48 2 4 0 0 0 0 50 100 

8. 

Saya merasa 

pekerjaan saya saat 

ini sudah sesuai 

dengan potensi serta 

kompetensi yang saya 

miliki 

6 12 26 52 18 36 0 0 0 0 50 100 

9. 

Orang lain 

memberikan pujian 

terhadap pekerjaan 

yang saya lakukan   

6 12 29 58 15 30 0 0 0 0 50 100 

10. 

Pimpinan selalu 

memberi penjelasan 

kepada saya tentang 

apa dan bagaimana 

cara mengerjakan 

suatu pekerjaan yang 

tidak saya mengerti. 

4 8 24 48 12 24 10 20 0 0 50 100 

11. 

Pimpinan selalu 

memberikan 

dorongan/semangat 

kerja terhadap 

pegawai agar 

memiliki motivasi 

kerja yang baik. 

5 10 20 40 19 38 6 12 0 0 50 100 

12. 

Pimpinan seringkali 

memberikan perintah 

tanpa memberi 

kesempatan kepada 

saya untuk 

berpendapat/menyata

kan pendapat. 

1 2 13 26 20 40 8 16 8 16 50 100 

13. 
Dalam  

menyelesaikan  
6 12 25 50 18 36 1 2 0 0 50 100 
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Sumber : data primer yang telah diolah 

  

 Berdasarkan tabel 3.22 diatas mengenai indikator motivasi intrinsik pada 

bagian sub indikator prestasi kerja, sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan 

kualitas kerja pegawai perpustakaaan. Dapat dilihat seperti hasil data diatas 14 

orang (72%) responden menyatakan sangat setuju terhadap penghargaan dan 

prestasi kerja dapat mendorong para pegawai perpustakaan lebih giat didalam 

bekerja. Kemudian 36 orang (28%) responden berpendapat setuju dengan 

pernyataan tersebut. Mayoritas responden memberikan jawaban “sangat setuju” 

dan “setuju”, tidak ada responden yang memberikan jawaban selain itu. Karena 

sebuah penghargaan serta prestasi yang dapat diraih oleh para responden tersebut 

dapat menjadi pemicu untuk responden memiliki motivasi kerja yang lebih baik.   

 Berdasarkan tabel 3.22 diatas mengenai indikator motivasi intrinsik pada 

bagian sub indikator penghaargaan, 23 orang (46%) responden, sangat setuju 

dengan pernyataan bekerja secara maksimal untuk  memperoleh prestasi kerja 

yang baik kedepannya. Sedangkan 26 orang (52%) menyatakan sikap setuju 

dengan pernyataan tersebut. Namun hal sebaliknya tidak dirasakan responden 

lainnya 1 orang (2%) resonden, memilih jawaban kurang setuju dengan 

pernyataan tersebut.  

  Selanjutnya berdasarkan tabel 3.22 diatas mengenai tugas yang dihadapan 

kepada para responden pada saat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

tugas, maka para responden akan meyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik 

mungkin. Sebanyak 17 orang (32%) menyatakan sangat setuju dengan pernyatan 

itu, kemudian 33 orang (66%) responden memberikan jawaban setuju dengan 

pernyataan tersebut.  

  Berdasarkan tabel 3.22 sebanyak 28 orang (56%) responden mengakui 

sangat setuju terkiat dengan keberhasilan didalam melakukan pekerjaan 

merupakan suatu hal yang utam bagi responden. Sedangkan 22 orang (44%) 

responden, memberi pernyataan setuju mengenai hal tersebut.  

masalah  pimpinan 

saya selalu  bertindak  

adil dan bijaksana. 
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  Kemudian berdasarkan tabel 3.22 diatas masih mengenai indikator 

motivasi intrinsik pada bagian sub indikator penghaargaan, tentang komitmen 

didalam penyelesaian tugas 19 orang (38%) reponden berpendapat sangat setuju, 

dan 30 orang (60%) responden berpendapat setuju. Hal lain dinyatakan oleh 

responden yang berbeda, sebanyak 1 orang (2%) responden berpendapat kurang 

setuju kepada pernyataan yang tersedia.  

  Berdasarkan tabel 3.22 diatas sebanyak 14 orang (28%) responden 

menyatakan sangat setuju dengan pernyataan didalam mencari informasi untuk 

mengatasi berbagai tantangan dalam tugas, sedangkan 28 orang (56%) responden 

menyatakan setuju dengan hal tersebut. Kemudian 7 orang (14%) responden 

berpendapat kurang setuju dengan pencarian informasi didalam mengatasi 

berbagai macam tugas, dan hanya 1 orang (2%) responden berpendapat tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut.  

  Selanjutnya berdasarkan tabel 3.22 diatas mengenai sebuah komitmen 

untuk selalu mempelajari hal yang baru dan merencanakan pengembangan karir, 

24 orang (48%) responden menyatakan sangat setuju, dan 24 orang (48%) 

responden menyatakan setuju. Kemudian hanya 2 orang (4%) responden yang 

berpendapat kurang setuju dengan pernyataan tersebut.  

  Berdasarkan tabel 3.22 diatas mengenai pekerjaan yang telah sesui dengan 

kompetensi serta keahian yang dimiliki oleh para responden, sebanyak 6 orang 

(12%) responden berpendapat bahwa mereka sangat setuju dengan pernyataan 

diatas, sedangkan 26 orang (52%) responden menyatakan setuju dengan kesesuian 

antara pekerjaan dan keahlian yang dimiliki. Namun tidak sedikit responden yang 

berpendapat kurang setuju dengan pernyataan diatas, yaitu sebanyak 18 orang 

(36%) responden.  

  Berdasarkan tabel 3.22 diatas mengenai seseorang yang memberikan 

pujian terhadap pekerjaan yang saya lakukan, sebanyak 6 orang (12%) responden 

berpendapat sangat setuju. Kemudian 29 orang (58%) responden memberikan 

pendapat setuju dengan pernyataan diatas, sedangkan 15 orang (30%) responden 

berpendapat kurang setuju terhadap pernyataan diatas.  
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  Berdasarkan tabel 3.22 diatas mengenai pimpinan memberikan penjelasan 

terkait dengan segala bentuk pekerjaan yang akan di laksanakan oleh para 

pegawai, 4 orang (8%) responden berpendapat sangat setuju mengenai pernyataan 

tersebut. Kemudian 24 orang (48%) responden berpendapat setuju dengan hal 

tersebut, sedangkan 12 orang (24%) berpendapat tidak setuju dengan pernyataan 

diatas sebab beberapa responden yang peneliti temui merasa kurangnya penjelasan 

dari pihak pimpinan perpustakaan/kepala sekolah, terkiat dengan hal-hal yang 

baru mengenai pekerjaan. Selanjutnya sebanyak 10 orang (20%) responden, 

berpendapat tidak setuju dengan pernyataan yang disediakan oleh peneliti.  

  Kemudian berdasarkan tabel 3.22 mengenai dorongan motivasi yang 

diberikan oleh pimpinan kepada para pegawai berpustakaan, sebanyak 5 orang 

(10%) berpendapat sangat setuju, sedangkan 20 orang (40%) responden 

berpendapat setuju, dan sebnayak 19 orang (38%) responden menyatakan kurang 

setuju dengan pernyataan diatas. Namun hanya 6 orang (12%) responden yang 

berpendapat tidak setuju dengan hal tersebut, dikarenakan pimpinan responden 

hampir tidak pernah memberikan sebuah dorongan motivasi, untuk para pegawai 

agar lebih bersemangat bekerja.  

  Selanjutnya berdasarkan tabel 3.22, 1 orang (2%) responden berpendapat 

bahwa sangat setuju mengenai pimpinan yang memberikan perintah terhadap para 

pegawainya tanpa memberikan kesempatan kepada pegawai berpendapat terlebih 

dulu. Sedangkan 13 orang (26%) responden berpendapat setuju dengan 

pernyataan tersebut, kemudian 20 orang (40%) responden berpendapat kurang 

setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan responden yang berpendapat tidak 

setuju dengan pernyataan diatas sebanyak 8 orang (16%), namun juga ada 

beberapa responden yang berpendapat sangat tidak setuju dengan pernyataan 

diatas yaitu sebanyak 8 orang (16%) responden.  

   Selanjutnya berdasarkan tabel 3.22 terkait dengan cara pimpinan dalam 

menyelesaikan suatu masalah secara aadil dan bijaksana, sebanyak 6 orang (12%) 

responden berpendapat sangat setuju, 25 orang (50%) responden berpendapat 

setuju, sedangkan 18 orang (36%) responden berpendapat kurang setuju dan 1 

orang (2%) responden berpendapat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.  
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 Dari hasil probling untuk indikator prestasi kerja diperoleh fakta bahwa 

pada umumnya responden menjawab SS S KS lebih banyak dibandingkan dengan 

responden yang memilih jawaban TS dan STS. Sebab menurut sebagian besar 

responden sebuah prestasi kerja itu dapat mendorong seseorang untuk lebih giat 

lagi didalam melakukan pekerjaannya. Kemudian peran pimpinan yang selalu ikut 

andil didalam proses memotivasi para pegawai perpustakaan sangat di apresiasi 

oleh pegawi perpustakaan tersebut, karena secara tidak langsung mereka 

mendapatkan dukungan moril yang mereka dapat dari pimpinan. Seperti yang 

dikatakan oleh salah satu pegawai perpustakaan, sebagai berikut : 

 “Meskipun pimpinan saya itu Cuma memberikan semangat/dorongan 

melalui sebuah kalimat seperti : semangat, bagus, keren, dsb. Buat saya 

sih sudah cukup mending lah, dibanding tidak melakukan apa-apa. 

Setidaknya pimpinan saya masih peduli dengan para pegawai 

perpustakaan sekolah”. (R.18. Selasa/29 Maret 2016. Pukul : 11.30 WIB).  

 

 

III.3.2 Pengakuan 

 

Tabel 3.23.  Pengakuan 

 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

14. 

Apabila Anda 

terpilih sebagai 

pegawai teladan 

apakah  membuat 

anda terdorong 

untuk dapat 

mengembangkan 

potensi diri anda. 

12 24 36 72 2 4 0 0 0 0 50 100 

15. 

Adanya peluang 

kesempatan untuk 

mendapatkan 

kenaikan jabatan, 

mendorong saya 

untuk bekerja 

dengan lebih baik 

lagi. 

9 18 28 56 13 26 0 0 0 0 50 100 
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Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 3.23 diatas mengenai indikator motivasi intrinsik pada 

bagian sub indikator pengakuan, untuk indikator pemilihan pegawai teladan 

mendorong responden untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, 

sebanyak 12 orang (24%) responden berpendapat sangat setuju, sedangkan 36 

orang (72%) responden berpendapat setuju, dan 2 orang (4%) kurang setuju 

dengan pernyataan tersebut.  

Berdasarkan tabel 3.23 diatas terkait dengan peluang kesempatan untuk 

kenaikan jabatan dapat mendorong seseorang untuk bekerja lebih giat dan leabih 

baik lagi sebanyak 9 orang (18%) berpendapat sangat setuju, sedangkan 28 orang 

(56%) responden berpendapat setuju, dan 13 orang (26%) responden kurang 

setuju dengan pernyataan tersebut.  

Berdasarkan tabel 3.23 diatas, 5 orang (10%) responden sangat setuju 

ketika pimpinan mereka memberikan sebuah pujian kepada pegawai perpustakaan 

apabila dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. 

Sedangkan 28 orang (56%) responden berpendapat setuju, dan 14 orang (28%) 

responden kurang setuju mengenai pernyataan tersebut. Kemudian beberapa 

responden yang berpendapat tidak setuju sebanyak 3 orang (6%) responden saja.  

Kemudian berdasarkan tabel 3.23 mengenai pemberian penghargaan 

pegawai berprestasi guna meningkatkan motivasi kerja, sebanyak 11 orang (22%) 

16. 

Pimpinan 

memberikan pujian 

ketika pekerjaan 

yang saya telah 

lakukan dapat 

terselesaikan dengan 

baik. 

5 10 28 56 14 28 3 6 0 0 50 100 

17. 

Pemberian  

penghargaan  bagi  

pustakawan  yang  

berprestasi  akan  

memberikan  

motivasi  kerja  

pustakawan 

11 22 39 78 0 0 0 0 0 0 50 100 
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responden berpendapat sangat setuju, dan sebanyak 39 orang (78%) responden 

berpendapat setuju dengan pernyataan tersebut.  

Berdasarkan hasil probling untuk indikator pengakuan diperoleh fakta 

bahwa seluruh responden memberikan jawaban terkait dengan pernyataan diatas 

dengan memilih SS S KS, sehingga pada indikator ini responden tidak ada yang 

memberikan jawaban TS STS. Hal ini dikarenakan adanya pengakuan yang 

diberikan terhadap pimpinan kepada pegawai perpustakaan sekolah, berupa 

pemilihan pegawai teladan untuk pegawai perpustakaan. tidak hanya sekedar itu 

saja, terkadang meskipun tidak adanya pemilihan pegawai teladan namun 

pimpinan sekolah memberikan sebuah pujian bahkan hadiah terhadap para 

pegawai perpustakaan apabila perpustakaan tersebut memenangi sebuah lomba 

perpustakaan tingkan SMA Se Surabaya.  

 

        

III.3.3 Tanggung Jawab 

 

Tabel 3.24. Tanggung Jawab 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

18. 

Setiap pekerjaan 

yang diberikan 

kepada saya, sudah 

menjadi tanggung 

jawab saya dan saya 

kerjakan dengan 

baik. 

31 62 18 36 1 2 0 0 0 0 50 100 

19. 

Pada saat pekerjaan 

yang menjadi 

tanggung jawab saya 

belum terselesaikan, 

saya meminta 

bantuan kepada 

rekan kerja saya. 

2 4 21 42 19 38 7 14 1 2 50 100 
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Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 3.24 diatas mengenai indikator motivasi intrinsik pada 

bagian sub indikator tanggung jawab, untuk indikator setiap pekerjan yang 

diberikan sudah menjadi tanggung jawab responden, sebanyak 31 orang (62%) 

responden sangat setuju, kemudian 18 orang (36%) responden setuju dan 1 orang 

(2%) responden berpendapat kurang setuju.  

 Berdasarkan tabel 3.24, 2 orang (4%) responden sangat setuju dengan 

pernyataan mengenai sebuah pekerjaan yang belum terselesaikan oleh responden 

maka mereka meminta bantuan kepada rekan kerja. Sedangkan 21 orang (42%) 

responden berpendapat setuju, kemudian 19 orang (38%) responden berpendapat 

kurang setuju, sedangkan 7 orang (14%) responden tidak setuju, dan 1 orang (2%) 

responden berpendapat sangat tidak setuju.  

 Kemudian berdasarkan tabel 3.24. Melalui pernyataan sering menunda-

nunda pekerjaan yang telah ditanggung jawabkan kepada responden, hanya 1 

orang (2%) responden yang sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan 

3 orang (6%) responden berpendapat setuju, selanjutnya 10 orang (20%) 

responden berpendapat kurang setuju, sedangkan responden lain menyatakan 

tidak setuju sebanyak 9 orang (18%) dan responden yang memberikan pendapat 

sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut sebanyak 27 orang (54%).  

 Selanjutnya berdasarkan tabel 3.24. Mengenai ketepatan jam masuk kerja 

dan pulang kerja yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut, sebanyak 9 orang 

(18%) responden berpendapat sangat setuju, sedangkan 25 orang (50%) responden 

berpendapat setuju, kemudian 12 orang (24%) responden berpendapat kurang 

20. 

Saya sering 

menunda-nunda 

pekerjaan yang telah 

menjadi tanggung 

jawab saya. 

1 2 3 6 10 20 9 18 27 54 50 100 

21. 

Saya selalu datang 

dan pulang sesuai 

dengan jam kerja 

yang telah 

ditentukan.  

9 18 25 50 12 24 2 4 2 4 50 100 
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setuju, sedangkan responden yang berpendapat tidak setuju dengan pernyataan 

diatas sebanyak 2 orang (2%) responden. Kemudian hanya 2 orang (4%) 

responden yang berpendapat sangat tidak setuju, sebab menurut para responden 

mereka sering pulang tidak tepat waktu karena pekerjaan belum terselesaikan.   

 Berdasarkan hasil probling untuk indikator tanggung jawab dapat 

disimpulkan dari hasil jawaban para responden terkait dengan pernyataan diatas, 

para responden sudah memiliki tanggung jawab yang besar untuk pekerjaannya. 

Seperti contohnya : para responden tidak akan menunda-nunda pekerjaan yang 

telah diberikan dan yang telah menjadi tanggung jawabnya. Sebab menurut 

sebagian responden menunda-nuda pekerjaan merupakan “penumpukan tugas”. 

Seperti yang di katakan oleh salah satu responden, berikut pengakuannya : 

 “Kalau saya pribadi tidak akan menunda-nunda pekerjaan saya 

mbak, solanya kapaun hanya di tunda 1 pekerjaan saya terus misalnya 

ada pekerjaan yang jauh lebih banyak besok harinya. Jadi kan sama saja 

saya membebani lebih banyak pekerjaan saya, Cuma karena aku nunda 1 

pekerjaan saja. Meskipun saya pegawai perpustakaan yang kelihannya 

tidak ada pekerjaannya mbak, sebenarnya banyak banget malahan yang 

harus dikerjakan”. (R.44. Rabu/16 Maret 2016. Pukul : 14.00 WIB) 

 

 

III.3.4 Pertumbuhan Untuk Berkembang 

 

Tabel 3.25.  Pertumbuhan Untuk Berkembang 

 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

22. 

Adanya 

pelatihan/traning 

apakah membantu 

dalam 

meningkatkan 

kinerja Anda. 

19 38 23 46 8 16 0 0 0 0 50 
10

0 

23. 

Jenis 

pelatihan/training 

yang saya ikuti 

sudah sesuai 

dengan kompetensi 

8 16 24 48 16 32 2 4 0 0 50 
10

0 
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jabatan saya.  

24. 

Pelatihan/training 

yang pernah saya 

ikuti dapat 

menambah 

pengetahuan dan 

keahlian dalam 

melaksanakan 

pekerjaan. 

19 38 31 62 0 0 0 0 0 0 50 
10

0 

25. 

Pegawai 

perpustakaan 

memiliki 

kemampuan dan 

kompetensi yang 

tinggi dalam 

melayani 

pengguna. 

15 30 26 52 9 18 0 0 0 0 50 
10

0 

26. 

Saya belajar dari 

rekan kerja yang 

telah berhasil 

dalam 

pekerjaannya, 

untuk 

meningkatkan 

keterampilan saya. 

15 30 29 58 4 8 0 0 2 4 50 
10

0 

Sumber : data primer yang telah diolah 

  

 Berdasarkan tabel 3.25 diatas mengenai indikator motivasi intrinsik pada 

bagian sub indikator pertumbuhan untuk berkembang, untuk indikator mengenai 

pelatihan/training yang dapat membantu kinerja pegawai perpustakaan. Sebanyak 

19 orang (38%) responden sangat setuju terkait dengan pernyataan diatas, 

sedangkan 23 orang (46%) berpendapat setuju, dan 8 orang (16%) responden 

memiliki pendapat kurang setuju terkiat dengan pernyataan diatas.   

  Selanjutnya berdasarkan tabel 3.25 diatas, sebanyak 8 orang (16%) 

responden sangat setuju dengan jenis pelatihan/training yang telah diikuti sudah 

sesuai dengan kompetensi serta jabatan saat ini. Sedangkan 24 orang (48%) 

berpendapat setuju akan hal tersebut, dan sebanyak 16 orang (32%) responden 

berpendapat kurang setuju, terkait dengan jenis pelatihan yang telah mereka ikuti, 

sebab beberapa dirasa kurang sesuai. Kemudian sekitar 2 orang (4%) responden 

berpendapat tidak setuju.  
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  Berdasarkan tabel 3.25 masih terkiat dengan pelatihan/training yang telah 

diikuti oleh sejumlah responden dapat menambah pengetahuan mengenai seluk-

beluk dunia perpustakaan dengan baik serta dapat meningkatkan keahlian para 

responden, sebanyak 19 orang (38%) responden sangat setuju, dan sebanyak 31 

orang (62%) responden setuju dengan pernyataan diatas.  

  Berdasarkan tabel 3.25 diatas mengenai kemampuan serta keahlian 

pegawai perpustakaan yang tinggi dalam melayani penggunan perpustakaan, 

sebanyak 15 orang (30%) responden berpendapat sangat setuju dengan pernyataan 

diatas, sebab menurut sebagian dari responden para pengguna perpustakaan yang 

juga merupakan siswa-siswi SMA sudah dilayani dengan sangat baik, sehingga 

tidak ada rasa canggung dengan pihak pegawai perpustakaan. Sedangkan 

sebanyak 26 orang (52%) responden berpendapat setuju, dan hanya 9 orang (18%) 

responden saja yang kurang setuju mengenai hal tersebut.  

  Kemudian berdasarkan tabel 3.25 mengenai keberhasilan yang telah diraih 

oleh sebagian responden didalam melakukan pekerjaan dalam meningkatkan 

kemampuannya adalah campur tangan dari rekan kerja, sebanyak 15 orang (30%) 

responden sangat setuju, sedangkan 29 orang (58%) responden setuju, kemudian 

sebanyak 4 orang (8%) responden kurang setuju terkait hal tersebut, dan 2 orang 

(4%) responden berpendapat sangat tidak setuju, dikarenakan para responden 

tersebut tidak memiliki rekan kerja yang memebantunya didalam penyelesaian 

pekerjaan.  

  Berdasarkan hasil probling untuk indikator pertumbuhan untuk 

berkembang diperoleh fakta bahwa para responden pada umumnya memberikan 

jawaban yang dapat disimpulkan, yaitu : rata-rata para responden sangat senang 

dengan adanya pelatihan/training yang diadakan oleh sekolah maupun lembaga 

luar sekolah. Hal ini berkaitan dengan hasil yang diperoleh setelah para pegawai 

perpustakaan mengikuti pelatihan, para responden menjadi lebih dapat 

mengembangkan kinerjanya di dalam melakukan pekerjaannya, baik dalam hal 

klasifikasi, pelayanan terhdap penggunda dsb. Sebab di dalam proses pelatihan 

untuk menggalih lagi potensi yang dimiliki oleh pegawai perpustakaan, para 

responden juga dapat bertukar informasi serta pengetahuan baru dari pegawai 
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perpustakaan lainnya. Dengan begitu para responden dapat mengambangkan lagi 

pontensi yang mereka miliki.  

 

III.3.5 Kerja itu Sendiri 

 

Tabel 3.26.  Kerja itu Sendiri 

 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

27. 

Dalam 

melaksanakan tugas 

saya sekarang ini 

saya merasa kurang 

bersemangat. 

0 0 2 4 17 34 16 32 15 30 50 100 

28. 

Bagi saya pekerjaan 

sebagai pegawai 

perpustakakaan 

cukup menarik. 

4 8 24 48 16 32 6 12 0 0 50 100 

29. 

Saya percaya dan 

yakin bahwa apa 

yang saya harapkan 

dapat tercapai 

dengan pekerjaan 

saya ini 

10 20 32 64 8 16 0 0 0 0 50 100 

30. 

Dalam 

melaksanakan 

pekerjaan saya 

jarang mengalami 

perselisihan dengan 

rekan kerja atau 

dengan atasan saya.  

10 20 34 68 5 10 1 2 0 0 50 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

  Berdasarkan tabel 3.26 diatas mengenai indikator motivasi intrinsik pada 

bagian sub indikator kerja itu sendiri, untuk indikator mengenai dalam 

melaksanakan tugas responden kurang bersemangat, hanya 2 orang (4%) 

responden yang berpendapat setuju dengan pernyataan diatas, kemudian sebanyak 

17 orang (34%) responden berpendapat kurang setuju, sedangkan 16 orang (32%) 

responden berpendapat tidak setuju, dan sekitar 15 orang (30%) responden 

berpendapat sangat tidak setuju dengan pernyataan diatas.  
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  Berdasarkan tabel 3.26 diatas terkiat dengan pernyataan mengenai 

pekerjaan sebagai pustakawan saat ini cukup menarik, sebanyak 4 orang (8%) 

responden berpendapat sangat setuju hal ini disebabkan karena responden tersebut 

sudah lama bekerja sebagai pegawai perpustakaan di sekolah tersebut dan cukup 

bepengalaman mengenai perpustakaan sekolah. Sedangkan 24 orang (48%) 

responden setuju dengan pernyataan diatas, kemudian sebanyak 16 orang (32%) 

responden berpendapat kurang setuju dengan pernyataan bahwa pekerjaan sebagai 

pegawai perpustakaan itu menarik. Selanjutnya sebanyak 6 orang (12%) 

responden berpendapat tidak setuju.  

  Kemudian berdasarkan tabel 3.26 terkiat dengan kepercayaan yang 

dimiliki oleh responden mengenai dengan bekerja sebagai pegawai perpustakaan 

apa yang diharapkan dapat tercapai dengan pekerjaan responden saat ini, sebanyak 

10 orang (20%) responden berpendapat sangat setuju, sedangkan 32 orang (64%) 

respoden berpendapat setuju, kemudian sebanyak 8 orang (16%) responden 

berpendapat kurang setuju.  

  Selanjutnya berdasarkan tabel 3.26 diatas mengenai didalam melakukan 

sebuah pekerjaan para responden jarang mengalami perselisihan dengan rekan 

kerja dan atasan, sebanyak 10 orang (20%) responden berpendapat sangat setuju. 

Sedangkan 34 orang (68%) responden berpendapat setuju dengan pernyataan 

diatas, kemudian 5 orang (10%) responden berpendapat kurang setuju, hal ini 

dikarenakan ada beberapa responden yang menceritakan bahwa atasannya kurang 

mendukung mengenai perkembangan perpustakaan, dan 1 orang (2%) responden 

bependapat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.  

  Berdasarkan hasil probling untuk indikator kerja itu sendiri diperoleh fakta 

bahwa seluruh responden memberikan jawaban terkait dengan pernyataan diatas 

dengan memilih pilhan jawaban yang bervariasi. Dimana didalam kategori kerja 

itu sendiri pegawai perpustakaan sebagian sudah sangat cukup baik, dengan hasil 

seperti dibawah ini.  

         

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGAADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN FAKOR DALAM MOTIVASI...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN FAKOR DALAM MOTIVASI... Rr.SITI AMBAR



III - 36 
 

 

III.4 Motivasi Ekstrinsik 

 

Motivasi ekstrinsik atau hygiene merupakan motif-motif yang aktif dan 

berfungsi karena adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain. Berdasarkan 

dua teori yang dikemukakan oleh Herzberg, terdapat beberapa kelompok yang 

dapat mempengaruhi motivasi didalam kondisi kerja yang dapat menghasilkan 

ketidakpuasan antar karyawan. 

 

III.4.1 Gaji  

 

Tabel 3.27. Gaji 

 

Sumber : data primer yang telah diolah 

  

 Berdasarkan tabel 3.27 diatas mengenai indikator motivasi ekstrinsik pada 

bagian sub indikator upah/gaji. Untuk indikator pernyataan terkait gaji yang telah 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1. 

Saya merasa gaji 

yang saya dapat 

sudah sesuai 

dengan pekerjaan 

dan pengalaman 

saya 

3 6 19 38 23 46 5 10 0 0 50 100 

2. 

Pimpinan 

memberikan 

tambahan gaji 

(insentif) sesuai 

dengan tambahan 

pekerjaan yang 

menjadi tanggung 

jawab. 

2 4 16 32 20 40 11 22 1 2 50 100 

3. 

Saya merasa 

tunjangan yang 

saya dapatkan 

sudah sesuai 

dengan potensi 

serta pengalaman 

kerja selama ini. 

3 6 20 40 20 40 7 14 0 0 50 100 
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diterima para pegawai perpustakaan sudah sesui dengan pekerjaan serta 

pengalaman kerja yang dimiliki, sebanyak 4 orang (8%) responden berpendapat 

sangat setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian responden yang berpendapat 

setuju dengan pernyataan diatas ada 26 orang (52%) responden. Sedangkan 

sebanyak 20 orang (40%) responden berpendapat kurang setuju dengan 

pernyataan tersebut, sebab beberapa diantara responden tersebut sudah bekerja 

lama namun masih menjadi pegawai honorer, akan tetapi para responden 

menerima dengan ikhlas gaji yang mereka dapatkan saat ini.  

 Selanjutnya berdasarkan tabel 3.27 diatas mengenai pimpinan yang 

memberikan gaji tambahan (insentif), 3 orang (6%) responden yang berpendapat 

sangat setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian 23 orang (46%) responden 

berpendapat setuju sebab beberapa responden mengaku mendapat tambahan 

insetif apabila pegawai perpustakaan mendapat pekerjaan tambahan (lembur). 

Selanjutnya 18 orang (36%) responden berpendapat kurang setuju dengan 

pernyataan tersebut, kemudian 5 orang (10%) responden tidak setuju dengan 

pernyataan diatas, dan hanya 1 orang (2%) responden berpendapat sangat tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut.  

 Kemudian berdasarkan tabel 3.27 diatas mengenai tunjangan yang 

didapatkan para pegawai perpustakaan, sebanyak 5 orang (10%) responden sangat 

setuju, 28 orang (56%) responden setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 

15 orang (30%) responden kurang setuju, dan 2 orang (4%) responden.  

 Berdasarkan hasil probling untuk indikator upah/gaji diperoleh fakta 

bahwa para responden memberikan jawaban yang bervariasi, untuk masalah gaji 

sebagian besar responden sudah setuju dengan ketetapan pimpinan terkait dengan 

gaji, kemudian para responden tidak mendapatkan tambahan insentif apabila 

mereka lembur ataupun mendapatkan tugas tambahan dari pimpinan. Untuk 

indikator upah/gaji ini para responden tidak menjawab terlalu terbuka, karena 

menurut sebagian dari responden hal ini termasuk hal yang sangat sensitif untuk 

dipertanyakan, sehingga peneliti mengharga pendapat mereka dan tidak bertanya 

lebih lanjut.  
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III.4.2 Prosedur dan Kebijakan 

 

Tabel 3.28.  Prosedur dan Kebijakan 

 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F  F  F  

4. 

Saya puas dengan 

kebijakan/aturan 

serta prosedur 

yang dikeluarkan 

oleh pihak 

perpustakaan 

sekolah. 

5 10 41 82 4 8 0 0 0 0 50 100 

5. 

Prosedur kerja 

yang telah 

diterapkan 

pimpinan sudah 

sesuai dengan 

standart 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

8 16 33 66 9 18 0 0 0 0 50 100 

6. 

Keberhasilan 

program-program 

kerja yang 

menjadi tanggung 

jawab saya, telah 

terealisasikan 

dengan baik 

18 36 30 60 2 4 0 0 0 0 50 100 

7. 

Setiap kebijakan 

dan keputusan 

yang dikeluarkan 

oleh pimpinan 

selalu 

disosialisasikan 

dengan baik 

kepada  seluruh 

pegawai 

perpustakaan. 

8 16 32 64 10 20 0 0 0 0 50 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

  

 Berdasarkan tabel 3.28 diatas mengenai indikator motivasi ekstrinsik pada 

bagian sub indikator prosedur dan kebijakan. Untuk indikator pernyataan 

kebijakn/aturan dan prosedur yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, sebanyak 5 

orang (10%) responden sangat setuju, 41 orang (82%) responden setuju dengan 
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pernyataan diatas, sedangkan 4 orang (8%) responden kurang setuju dengan 

peraturan yang dikuarkan/yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 

  Berdasaarkan tabel 3.28 diatas mengenai prosedur kerja yang diterapkan 

oleh pimpinan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, sebanyak 8 orang (16%) 

responden berpendapat sudah sangat setuju, sedangkan 33 orang (66%) responden 

setuju dengan pernyataan diatas, dan sebanyak 9 orang (18%) responden yang 

berpendapat kurang setuju dengan pernyataan tersebut.  

  Selanjutnya berdasarkan tabel 3.28 terkiat dengan keberhasilan program-

program kerja yang menjadi tanggung jawab dari setiap pegawai 

perpustakaanyang telah terselesaikan dengan baik, sebanyak 18 orang (36%) 

responden berpendapat sangat setuju, sedangkan sebanyak 30 orang (60%) 

responden berpendapat setuju dengan pernyataan diatas. Hanya 2 orang (4%) 

responden yang memiliki pendapat kurang setuju dengan pernyataan diatas, sebab 

terkadang program kerja yang telah mereka rencanakan, tidak pernah 

terealisasikan dikarenakan beberapa kendala yang datang.  

  Kemudian berdasarkan tabel 3.28 mengenai kenijakan yang dikeluarkan 

oleh setiap pimpinan selalu disosialisasikan dengan baik kepaada seluruh pegawai 

perpustakaan, dan sebanyak 8 orang (16%) responden sangat setuju, sedangkan 

sebnayak 32 orang (64%) responden berpendapat setuju, dan sebnayak 10 orang 

(20%) responden berpendapat kurang setuju dengan pernyataan diatas, sebab 

pengakuan dari beberapa responden terkait dengan pernyataan diatas bahwa 

pimpinan mereka jarang memberikan sosialisasi terbaru tentang informasi terkait 

dengan perpustakaan.   

  Berdasarkan hasil probling untuk indikator prosedur dan kebijakan para 

responden pada umunya memberikan jawaban bahwa pihak pimpinan telah 

mensosialisasikan berbagai informasi terkait dengan segala informasi yang 

berkaitan dengan perpustakaan. baik dari diadakannya pelatihan dari lembaga 

luar, maupun kebijakan/peraturan baru yang dibuat oleh pimpinan sekolah untuk 

kemajuan serta kesuksesan warga sekolah. Namun ada beberapa responden juga 

yang berpendapat jarang mendapatkan sosialisasi/pemberitahuan dari pimpinan 

mengenai peraturan baru sekolah. 
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III.4.3 Penyeliaan/Pengawasan 

 

Tabel 3.29.  Penyeliaan/Pengawasan 

 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

8. 

Saya merasa 

bahwa pimpinan 

telah bertindak 

adil dan obyektif 

dalam hal 

pengawasan 

kerja. 

11 22 20 40 13 26 6 12 0 0 50 100 

9. 

Pimpinan 

menghargai 

setiap kritik dan 

saran yang 

diusulkan oleh 

pegawai 

perpustakaan. 

7 14 21 42 15 30 7 14 0 0 50 100 

10. 

Pimpinan selalu 

memberikan 

teguran kepada 

saya apabila 

melakukan 

kesalahan dalam 

melakukan tugas 

yang diberikan. 

21 42 28 56 1 2 0 0 0 0 50 100 

11. 

Pimpinan selalu 

memberikan 

alternatif pilihan 

didalam setiap 

penyelesaian 

masalah  

12 24 25 50 13 26 0 0 0 0 50 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel 3.29 diatas mengenai indikator motivasi ekstrinsik pada 

bagian sub indikator penyelian/pengawasan. Untuk indikator pimpinan telah 

bertindak adil dan obyektif dalam hal pengawasan kerja terhadap pegawai 

perpustakaan perpustakaan, sebanyak 14 orang (28%) responden sangat setuju, 

sedangkan sebanyak 29 orang (58%) responden berpendapat setuju, dan 
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responden yang berpendapat kurang setuju terkait dengan pernyataan diatas 

sebanyak 7 orang (14%).  

Berdasarkan tabel 3.29 diatas mengenai pimpinan yang dapat menghargai 

setiap kritik dan saran yang diusulkan oleh para pegawai perpustakaan guna untuk 

memajukan perpustakaan, sebanyak 7 orang (14%) responden berpendapat sangat 

setuju, sedangkan sebanyak 39 orang (78%) responden berpendapat setuju dengan 

pernyataan diatas, namun sebanyak 7 orang (14%) responden berpendapat kurang 

setuju terkit dengan pernyataan diatas, sebab beberapa responden mengalami 

konflik dengan pimpinannya.  

Kemudian berdasarkan tabel 3.29 terkait dengan pimpinan selalu 

memberikan teguran kepada setiap pegawai perpustakaan yang melakukan 

kesalahan dalam melakukan pekerjaan, sebanyak 21 orang (42%) responden 

memberikan jawaban sangat setuju, sedangkan 28 orang (56%) responden 

berpendapat setuju dengan pernyataan tersebut dan 1 orang (2%) responden yang 

berpendapat kurang setuju dengan pernyataan diatas.  

Berdasarkan tabel 3.29 terkait dengan pimpinan selalu yang memberikan 

alternatif pilihan didalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi, sebanyak 17 

orang (34%) responden berpendapat sangat setuju dengan pernyataan diatas. 

Kemudian sebanyak 32 orang (64%) responden memberikan pendapat setuju, 

namun hanya 1 orang (2%) responden memberikan pendapat kurang setuju 

dengan pernyataan diatas.  

Berdasarkan hasil probling untuk indikator peyelian/pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak pimpinan sekolah maupun kepala perpustakaan, para 

responden pada umumnya memberikan jawaban bahwa pimpinan mereka sudah 

sangat objektif dan adil untuk melakukan pengawasan kerja terhadap pegawai 

perpustakaan. Serta pimpinan para pegawai perpustakaan sangat mengahargai 

setiap kritik serta saran yang diberikan oleh responden guna dapat membangun 

bersama perpustakaan sekolah yang baik untuk seluruh warga sekolah khususnya 

siswa.  
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III.4.4 Hubungan Interpersonal 

 

Tabel 3.30. Hubungan Interpersonal 

 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

12. 

Kerjasama yang 

baik dari rekan 

kerja selalu 

mendorong saya 

untuk bekerja 

keras serta 

menyelesaikan 

pekerjaan dengan 

lebih baik. 

6 12 31 62 13 26 0 0 0 0 50 100 

13. 

Rekan kerja saya 

membantu saat 

saya menemui 

kesulitan dalam 

pekerjaan. 

9 18 38 76 3 6 0 0 0 0 50 100 

14. 

Adanya kerjasama 

yang baik antara 

pimpinan dan 

pegawai 

perpustakaan. 

5 10 25 50 14 28 6 12 0 0 50 100 

15. 

Hubungan antar 

masing- masing 

pegawai 

perpustakaan 

sekolah sangat 

harmonis 

8 16 42 84 0 0 0 0 0 0 50 100 

16. 

Adanya kerjasama 

yang baik antara 

guru dan pegawai 

perpustakaan 

11 22 30 60 9 8 0 0 0 0 50 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

  

 Berdasarkan tabel 3.30 diatas mengenai indikator motivasi ekstrinsik pada 

bagian sub indikator Hubungan Interpersonal. Untuk indikator kerjasama yang 

baik dapat mendorong responden bekerja keras serta menyelesaikan pekerjaan 

lebih baik, 7 orang (14%) responden sangat setuju. Sedangkan 42 orang (84%) 

responden berpendapat setuju dengan pernyataan tersebut, dan hanya 1 orang 

(2%) responden yang berpendapat kurang setuju.  
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  Berdasarkan tabel 3.30 diatas mengenai kerjasama antara rekan kerja 

untuk membantu apabila mengalami kesulitan didalam melaukan pekerjaan, 

sebanyak 9 orang (18%) responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

Sedangkan sebanyak 38 orang (76%) responden berpendapat setuju, dan 3 orang 

(6%) responden berpendapat kurang setuju dengan hal tersebut, sebab responden 

tersebut tidak memiliki rekan kerja.  

  Berdasarkan tabel 3.30 terkait dengan kerjasama yang baik antara 

pimpinan dan pegawai perpustakaan, sebanyak 6 orang (12%) responden 

berpendapat sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan 41 orang (82%) 

responden berpendapat setuju, hanya 3 orang (6%) responden yang berpendapat 

kurang setuju terkait dengan pernyataan diatas.  

  Berdasarkan tabel 3.30 mengenai hubungan harmonis yang terbina antara 

masing-masing pegawai perpustakaan, responden yangberpendapat sangat setuju 

berjumlah 8 orang (16%). Kemudian sebanyak 42 orang (84%) responden 

berpendapat setuju dengan pernyatan diatas.  

  Berdasarkan tabel 3.30 terkiat dengan adanya kerjasama yang baik antara 

guru dan pegawai perpustakaan, sebanyak 11 orang (22%) responden sangat 

setuju dengan pernyataan diatas. Kemudian sebanyak 38 orang (76%) responden 

berpendapat setuju, sebab menurut sebagian responden hubungan yang baik antara 

guru dan pegawai perpustakaan hasrus sangat dijaga, sebab beberapa dari guru 

mata pelajaran tersebut mengajak muridnya untuk belajar di perpustakaan. hanya 

1 orang (2%) responden yang mengakukurang setuju dengan pernyataan diatas.  

  Berdasarkan hasil probling untuk indikator hubungan interpersonal 

responden memiliki hubungan yang baik dari rekan kerja sesama pegawai 

perpustakaan maupun hubungan atasan dan bawahan. Namun memang ada 

beberapa responden yang tidak memiliki hubungan yang baik antara pimpinan 

(kepala sekolah), hal terjadi karena menurut penuturan responden pimpinan 

mereka hanya bila ada perlunya saja memperhatikan pegawai perpustakaanya 

maupun perpustakaan sekolahnya, berikut pendapat dari salah satu responden 

dilapangan : 
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  “Pimpinan ku mbak, menurutku kurang peduli terhadap 

perpustakaan apalagi pegawainya, pimpinan saya termasuk pimpinan 

yang baru disekolah. Tapi saya yang sudah lama bekerja disini baru nemu 

pemimpinyang kayak gini. Saya di hanya bekerja sendiri diperpustakaan 

ini, sedangkan saya harus membawahi rombangan belajar sebanyak 32 

sudah berapa murid itu, untung saja anak-anak disini bisa koopertif sama 

saya.padahal saya sudah tunjukan peraturan terkait dengan rombongan 

belajar yang lebih dari 32 harus ada minimal 2 pegawai perpustakaan 

Kalau saya menghadap langsung, dikira saya lancang, saya sudah 

laporan sama pihak wakil kepala. Masa saya juga harus mengepel runag 

multimedia, untung anak-anak itu mau saya mintain tolong buat 

membantu. Terus untuk penilaian perpustakaan,kalau bagus saja saya 

disuruh tanda tangan , sedangkan kalau mendapat nilai jelek, saya dijelek-

jelekan dan tetap disuruh tanda tangan. Apa seperti itu sikap pemimpin.” 

(R.11. Senin/14 Maret 2016. Pukul : 07.30 WIB) 

 

 

III.4.5 Kondisi Kerja 

 

Tabel 3.31. Kondisi Kerja 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

17. 

Tata ruang yang 

ada baik segi luas, 

dan perlengkapan 

kerja sudah sangat 

baik.. 

8 16 27 54 8 16 7 14 0 0 50 100 

18. 

Penerangan/cahay

a ruang 

perpustakaan 

sudah cukup 

bagus. 

9 18 38 76 2 4 1 2 0 0 50 100 

19. 

Sirkulasi udara 

perpustakaan 

sudah cukup 

bagus. 

12 24 37 74 1 2 0 0 0 0 50 100 
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Sumber : data primer yang telah diolah 

 

 Berdasarkan tabel 3.31 diatas mengenai indikator motivasi ekstrinsik pada 

bagian sub indikator kondisi kerja. Untuk indikator segi tata ruang, luas ruangan, 

dan perlengkapan kerja menurut 8 orang (16%) responden sangat setuju. 

 Berdasarkan tabel 3.31 mengenai penerangan/cahaya ruang perpustakaan, 

sebanyak 9 orang (18%) responden sangat setuju dengan mengatakan 

penerangan/cahaya yang ada di perpustakaan sudah cukup baik. Sedangkan 38 

orang (76%) responden berpendapat setuju, kemudian 2 orang (4%) responden 

berpendapat tidak setuju, sebab penerangan yang ada di perpustakaan saat ini 

terlalu redup, dan hanya 1 orang (2%) responden berpendapat tidak setuju dengan 

pernyataan diatas.  

 Berdasarkan tabel 3.31 terkiat dengan sirkulasi udara yang baik pada 

perpustakaan sekolah, sebanyak 12 orang (24%) responden berpendapat sangat 

setuju. Kemudian 37 orang (74%) responden berpendapat setuju dengan 

pernyataan diatas, namun hanya 1 orang (2%) responden yang memberikan 

pendapat kurang setuju dengan pernyataan diatas.  

 Berdasarkan tabel 3.31 diatas terkait dengan fasilitas perpustakaan seperti 

AC, komputer, ruang membaca sudah cukup memadai dan menarik pengguna 

20. 

Fasilitas-fasilitas 

perpustakaan 

seperti,  AC, 

komputer, ruang 

membaca tampak 

menarik dan 

bagus. 

8 16 23 46 12 24 7 14 0 0 50 100 

21. 

Saya merasa 

suasana yang ada 

di dalam kondisi 

lingkungan 

bekerja sangat 

menyenangkan. 

7 14 28 56 13 26 2 4 0 0 50 100 

22. 

Saya merasa 

terbantu dengan 

adanya fasilitas 

serta sarana dan 

prasarana yang 

menunjang 

pekerjaan 

13 26 26 52 11 22 0 0 0 0 50 100 
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perpustakaan untuk datang, 9 orang (18%) responden berpendapat sudah sangat 

setuju. Sebanyak 37 orang (74%) responden setuju, sedangkan 3 orang (6%) 

responden berpendapat kurang setuju, dan hanya 1 orang (2%) responden 

berpendapat tidak setuju. 

 Berdasarkan tabel 3.31 diatas mengenai perasaan yang dimiliki responden 

pada saat berada pada kondisi lingkungan kerja mereka pada saat ini, sebanyak 7 

orang (14%) responden berpendapat sangat setuju dengan keadaan lingkungan 

kerja mereka pada saat ini. Sedangkan 42 orang (84%) responden lainnya 

berpendapat setuju dengan pernyataan diatas, namnun hanya 1 orang (2%) 

responden saja yang memberikan pendapat bahwa kurang setuju dengan keadaan 

kondidi kerjanya pada saat ini yang kurang mendukung dalam proses 

penyelesaian tugas/pekerjaan mereka.  

 Berdasarkan tabel 3.31 mengenai perasaan responden yang terbantu 

dengan adanya semua fasilitas serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

pekerjaan mereka, sebanyak 18 orang (36%) responden berpendapat sudah sangat 

setuju dengan adanya fasilitas penunjang tersebut. Kemudian 29 orang (58%) 

responden berpendapat setuju dengan pernyataan diatas, sedangkan 3 orang (6%) 

responden berpendapat kurang setuju dengan pernyataan diatas.  

 Berdasarkan hasil probling untuk indikator kondisi kerja para responden 

juga memberikan jawaban yang bervariasi. Namun dapat dianalisi bahwa kondisi 

kerja (kondisi perpustakaan sekolah) disebagian sekolah masih sangat kurang, 

seperti : menumpuknya kardus-kardus, buku-buku diatas rak, kurangnya rak buku, 

minimnya ruang gerak pengguna perpustakaan, letak perpustakaan yang sangat 

dibelakang, sehingga pencahayaan kurang maksimal. Sehingga masih ada 

beberapa responden yang memberikan tidaksetuju terhadap kondisi kerja mereka 

saat ini. 
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III.4.6 Status 

 

Tabel 3.32.  Status 

 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

23. 

Status sebagai 

pegawai tetap 

membuat saya 

lebih giat bekerja. 

11 22 23 46 10 20 5 10 1 2 50 100 

24. 

Jabatan saya saat 

ini sesuai dengan 

keahlian dan 

potensi yang saya 

miliki. 

3 6 36 72 10 20 1 2 0 0 50 100 

25 

Status sebagai 

guru 

pustakawaan 

membuat saya 

merasa terbebani 

oleh pekerjaan 

yang tidak sesuai 

dengan 

kompetensi yang 

saya miliki.  

0 0 6 12 0 0 0 0 44 88 50 100 

26. 

Tugas tambahan 

sebagai guru 

pustakawan 

membantu 

mengembangkan 

potensi saya 

meskipun tidak 

sesuai dengan 

kompentensi saya 

0 0 5 10 1 2 0 0 44 88 50 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

  

 Berdasarkan tabel 3.32 diatas mengenai indikator motivasi ekstrinsik pada 

bagian sub indikator status. Untuk indikator status sebagai pegawai tetap dapat 

menimbulkan semangat kerja yang tinggi, sebanyak 12 orang (24%) responden 

berpendapat sangat setuju. Kemudian 35 orang (70%) responden berpendapat 

setuju, sedangkan 2 orang (4%) responden memberikan pendapat kurang setuju, 

dan hanya 1 orang (2%) responden yang berpendapat sangat tidak setuju dengan 
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pernyataan diatas. Hal ini disebabkan oleh responden tersebut sudah lama bekerja 

sebagai pegawai perpustakaan sekolah, namun masih menjadi pegawai honorer, 

sehingga responden tersebut masih kurang nyaman dengan status tersebut.  

 Berdasarkan tabel 3.32 diatas mengenai jabatan sebagai pegawai 

perpustakaan saat ini sudah sesuai dengan keahlian serta potensi, sebanyak 3 

orang (6%) responden berpendapat sangat setuju, sedangkan 36 orang (72%) 

responden berpendapat setuju. Namun 10 orang (20%) responden memberikan 

pendapat kurang setuju terkait dengan pernyataan diatas, dan 1 orang (2%) 

responden berpendapat tidak setuju.  

 Berdasarkan tabel 3.32 diatas mengenai status sebagai guru pustakawan 

para responden merasa terbebani dengan sebuah pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki oleh sebagian para responden, sebanyak 6 orang 

(12%) responden berpendapat setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan 44 

orang (88%) responden memberikan pendapat sangat tidak setuju dengan 

pernyataan diatas, sebab 44 orang responden tersebut bukanlah guru pustakawan, 

namun murni sebagai pegawai perpustakaan sekolah.  

 Berdasarkan tabel 3.32 diatas sebanyak 5 orang (10%) responden 

memberikan pendapat setuju terkait dengan tugas tambahan sebagai guru 

pustakawan tersebut dapat membantu mengembangkan potensi diiri untuk dapat 

mempelajari sesuatu yang baru, meskipun hal tersbut tidak sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki.  Namun 1 orang (2%) responden memeberikan 

pendapat kurang setuju dengan pernyataan diatas, sedangkan 44 orang (88%) 

responden berpendapat sangat tidak setuju dengan pernyataan diatas sebab 

responden tersebut bukanlah seorang guru pustakawan.  

 Berdasarkan hasil probling untuk indikator status sebagai pegawai 

perpustakaan, pada kondisi dilapangan masih ada pegawai pustakawan (honorer), 

sehingga responden tersebut perlu khawatir apabila diberhentikan sebagai 

pegawai perpustakaan. kemudian untuk status sebagai guru pustakawan yang 

sudah menajdi tugas tambahan serta amanat yang diberikan pimpinan terhadap 

para responden tersebut. Para responden tersebut sangat senang dengan stutus 

barunya, sebab menurut mereka tugas tambahan ini membuat guru pustakawan 
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mendapatkan pengetahuan baru lagi dan membantu meningkatkan potensi yang 

dimiliki oleh guru pustakawan meskipun itu bukanlah kahlian mereka.  

 

 

III.4.7 Keamanan Kerja 

 

Tabel 3.33. Keamanan Kerja 

 

No Pernyataan 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

27. 

Perasaan aman 

terhadap posisi 

yang saya miliki 

pada saat ini. 

5 10 39 78 6 12 0 0 0 0 50 100 

28. 

Perasaan aman 

saya untuk tidak 

diberhentikan dari 

pekerjaan saya 

sekarang. 

12 24 35 70 3 6 0 0 0 0 50 100 

29. 

Tempat kerja saya 

menjamin 

keselamatan 

pegawainya dalam 

bekerja. 

13 20 24 48 16 32 0 0 0 0 50 100 

30. 

Tersedia alat 

pemadam 

kebakaran dalam 

jumlah yang 

memadai. 

2 4 17 34 21 42 10 20 0 0 50 100 

Sumber : data primer yang telah diolah 

  

 Berdasarkan tabel 3.33 diatas mengenai indikator motivasi ekstrinsik pada 

bagian sub indikator kemanan kerja. Untuk indikator perasaan aman terhadap 

posisi/jabatan yang dimiliki oleh responden, 5 orang (10%) responden 

berpendapat sangat setuju dengan pernyataan diatas. Kemudian sebanyak 39 

(78%) responden memberikan pendapat setuju, sedangkan 6 orang (12%) 

responden berpendapat kurang setuju terkait dengan pernyataan diatas tersebut.  

 Berdasarkan tabel 3.33 diatas mengenai perasaan aman untuk tidak 

diberhentikan dari pekerjaan pada saat ini, sebanyak 12 orang (24%) responden 
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berpendapat sangat setuju. Kemudian 35 (70%) responden memberikan pendapat 

setuju dengan pernyataan diatas, namun 3 orang (6%) responden memberikan 

pendapat kurang setuju terkait dengan pernyataan diatas.  

 Berdasarkan tabel 3.33 diatas mengenai tempat kerja para responden sudah 

menjamin keselamatan kerja dialam melakukan pekerjaan, sebnayak 13 orang 

(26%) responden berpendapat sangat setuju. Kemudian 33 orang (66%) responden 

berpendapat setuju dengan pernyataan diatas tersebut, namun 4 orang (8%) 

responden berpendapat kurang setuju dengan pernyataan diatas sebab melihat 

kondisi ruang perpustakaan yang penuh dengan tumpukan buku yang ada di atas 

rak buku bisa menyebabkan pegawai perpustakaan kejatuhan tumpukan buku 

tersebut.   

 Berdasarkan tabel 3.33 diatas mengenai tersedianya alat pemadam 

kebakaran di perpustakaan dalam jumlah yang memadai, 2 orang (4%) responden 

berpendapat sangat setuju dengan pernyataan diatas. Kemudian sebanyak 24 

orang (48%) responden berpendapat setuju, sedangkan 20 orang (40%) responden 

berpendapat kurang setuju dan sebanyak 4 orang (8%) responden memberikan 

pendapat tidak setuju dengan pernyataan diatas hal ini disebabkan tidak ada alat 

keselamatan/pemadam kebaran yang tersedia di perpustakaan tersebut.  

 Berdasarkan hasil probling untuk indikator keamanan kerja untuk pegawai 

perpustakaan sudah sangat menjamin keselamat kerja mereka, namun rupanya ada 

beberapa pegawai perpustakaan yang belum merasa kalau dia aman didalam 

pekerjaannya. Seperti tidak tersedianya fasilitas alat pemadam kebakaran/ Alat 

Pemadam Api Ringan (APAR), padahal hal tersebut merupakan fasilitas yang 

sangat penting untuk menjamin keamanan kerja pegawai perpustakaan serta 

menjamin semua koleksi yang tersedia di dalam perpustakaan.  
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III.5 Tabel Likert 

 

Pada tabel likert dibawah terdapat beberapa pernyataan memiliki kategori 

sangat tinggi, tinggi dan sedang serta memperoleh skor total rata-rata 3,82 

(tinggi). Hal ini dikarenakan jawaban responden di lapangan memberikan jawaban 

positif untuk beberapa pernyataan di diatas. Sebab menurut sebagian responden 

pentingnya sebuah penghargaan serta prestasi didalam melakukan suatu pekerjaan 

merupakan sebuah tolak ukur bagi para responden sendiri untuk dapat 

meningkatkan kembali motivasi kerja agar kualitas dalam bekerja meingkat. Serta 

dorongan motivasi dari pimpinan juga memiliki peranan yang penting bagi 

kelangsungan kualitas para pegawai perpustakaan sekolah tersebut.  

           

 Tabel 3.34. Skala Likert Perestasi Kerja 

  Sumber : Bab III hal 22 

 

 

 

 

Perestasi Kerja Total skor Rata-rata Kategori 

1 214 4,28 Sangat Tinggi 

2 221 4,42 Sangat Tinggi 

3 217 4,34 Sangat Tinggi 

4 228 4,56 Sangat Tinggi 

5 193 3,86 Tinggi 

6 191 3,82 Tinggi 

7 174 3,48 Tinggi 

8 188 3,76 Tinggi 

9 185 3,7 Sedang 

10 172 3,44 Tinggi 

11 174 3,48 Tinggi 

12 141 2,82 Sedang 

13 186 3,72 Sedang 

TOTAL  
49,68 /13 = 

3,82 
Tinggi 
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Kemudian pada tabel likert selanjutnya mengenai pengakuan terhadap 

pegawai perpustakaan sekolah dari pimpinan maupun staf pengajar lainnya. 

Tergolong memiliki nilai total skor rata-rata 4,01 (Tinggi). Namun pada salah satu 

pernyataan yang diberikan memiliki kategori sedang, terkait dengan pemberian 

pujian dari pimpinan sekolah atau kepala perpustakaan kepada pegawai 

perpustakaan apabila telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. 

 

       Tabel 3.35. Skala Likert Pengakuan 

Pengakuan Total skor Rata-rata Kategori 

14 210 4,2 Tinggi 

15 196 3,92 Tinggi 

16 185 3,7 Sedang 

17 211 4,22 Sangat Tinggi 

TOTAL  16,04/4 = 4,01 Tinggi 

                   Sumber : Bab III hal 27 

 

  Kemudian pada tabel likert dibawah mengenai tanggung jawab para 

pegawai perpustakaan terhadap pekerjaannya. Pada tabel likert, skor tabel 

tanggung jawab memiliki hasil nilai total 3,38 (sedang).  

 

            Tabel 3.36. Skala Likert Tanggung Jawab 

Tanggung Jawab Total skor Rata-rata Kategori 

18 230 4,6 Tinggi 

19 166 3,32 Sedang 

20 92 1,84 Rendah 

21 189 3,78 Tinggi 

Total  13,54/4 = 3,38 Sedang 

                Sumber : Bab III hal 29 
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 Selanjutnya pada tabel likert pertumbuhan untuk berkembang yang dimana 

memiliki nilai total skor rata-rata 3,87 (tinggi), dimana pegawai perpustakaan 

sekolah telah diberikan fasilitas berupa pelatihan serta mendapatkan pelatihan dari 

lembaga lain seperti perpustakaan Kota Surabaya, perpustakaan Jawa Timur. Hal 

ini dilakukan guna mengembangkan keahlian serta potensi yang lebih dari diri 

pegawai perpustakaan.  

 

Tabel 3.37. Skala Likert Pertumbuhan Untuk Berkembang 

Pertumbuhan 

Untuk 

Berkembang 

Total skor Rata-rata Kategori 

22 211 4,22 Sangat Tinggi 

23 188 3,76 Tinggi 

24 219 4,38 Sangat Tinggi 

25 206 4,12 Tinggi 

26 145 2,9 Rendah 

Total  
19,38/5 = 

3,87 
Tinggi 

              Sumber : Bab III hal 31 

  

 Kemudian pada tabel likert mengenai kerja itu sendiri, dimana maksud 

dari tabel ini yaitu bagaimana sebagai pegawai perpustakaan sekolah mencintai, 

memiliki rasa senang terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan. Dari hasil total 

nilai skor rata-rata pada tabel likert 3,44 (tinggi).  

 

Tabel 3.38. Skala Likert Kerja itu Sendiri 

Kerja itu Sendiri Total skor Rata-rata Kategori 

27 106 2,12 Rendah 

28 188 3,76 Tinggi 

29 202 4,04 Tinggi 

30 193 3,87 Tinggi 

Total  13,79/4 = 3,44 Tinggi 

               Sumber : Bab III hal 34 
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 Selanjutnya pada tabel skala likert mengenai gaji, pada tabel ini hasil nilai 

total dari skor rata-rata 3,31 (sedang). Pada tabel ini pegawai perpustakaan 

sekolah pada umumnya tidak mepersoalkan masalah gaji dan tunjangan yang 

diberikan.  

 

        Tabel 3.39. Skala Likert Gaji  

Upah/Gaji Total skor Rata-rata Kategori 

1 170 3,4 Sedang 

2 144 2,88 Sedang 

3 183 3,66 Tinggi 

Total  9,94/3 = 3,31 Sedang 

                      Sumber : Bab III hal 36 

 

 Kemudian tabel liket mengenai prosedur dan kebijakan yag dikeluarkan 

oleh sekolah maupun informasi terbaru mengenai perpustakaan sekolah, yang 

dimana pada indikator ini pada umumnya pegawai perpustakaan berpendapat 

bahwa pihak sekolah maupun lembaga luar, sudah sangat kooperatif dalam 

memberikan informasi terbaru, serta sosialisasi mengenai perpustakaan sekolah 

maupun bagi pegawai perpustkaan sendiri. Dengan perolehan nilai skor total 3,67 

(tinggi). 

 

Tabel 3.40. Skala Likert Prosedur dan Kebijakan 

Prosedur dan 

Kebijakan 
Total skor Rata-rata Kategori 

4 201 4,02 Tinggi 

5 199 3,98 Tinggi 

6 137 2,74 Sedang 

7 198 3,96 Tinggi 

Total  14,7/4 = 3,67 Tinggi 

                Sumber : Bab III hal 38 
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 Pada tabel selanjutnya mengenai penyeliaan/pengawasan kerja yang 

dilakukan pimpinan kepada pegawai perpusutakaan sekolah dinilai sudah sangat 

baik, melihat hasil total dari skor rata-rata pada indikator ini 4,01 (tinggi). Dimana 

pada indikator ini pegawai perpustakaan sudah dapat bekerja secara mandiri, 

kemudian pimpinan perpustakaan yang dengan terbuka menerima segala bentuk 

masukan serta krtikan. Meskipun masih ada 1 hingga 2 responden yang tidak 

berpendapat demikian, dilahit dari probling pada indikator ini.   

 

Tabel 3.41. Skala Likert Penyeliaan/Pengawasan 

Penyeliaan/Peng

awasan 
Total skor Rata-rata Kategori 

8 186 3,72 Tinggi 

9 178 3,56 Tinggi 

10 240 4,8 Tinggi 

11 199 3,98 Tinggi 

Total  16,06/4 =4,01  Tinggi 

    Sumber : Bab III hal 40 

 

Kemudian pada tabel likert mengenai hubungan interpersonal antara 

pimpinan dengan pegawai perpustakaan, sesama pegawai perpustakaan, serta 

pegawai perpustakaan dengan staf guru pengajar. Pada indikator ini hubungan 

yang terjalin dapat dikatakan sudah baik, melihat perolehan pada nilai total dari 

skor rata-rata 3,95 (tinggi). Hanya sebagian kecil saja yang tidak merasakan 

hubungan yang baik dengan pimpinan, dapat dilihat pada hasil probling yang 

terjadi dilapangan.  
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Tabel 3.42. Skala Likert Hubungan Interpersonal 

Hubungan 

Interpersonal 
Total skor Rata-rata Kategori 

12 193 3,86 Tinggi 

13 206 4,12 Tinggi 

14 179 3,58 Tinggi 

15 208 4,16 Tinggi 

16 202 4,04 Tinggi 

Total  19,76/5 = 3,95 Tinggi 

              Sumber : Bab III hal 42 

 

 Kemudian pada tabel selanjutnya mengenai kondisi kerja pegawai 

perpustakaan sekolah yang dimana kondisi kerja pegawai perpustakaan pada 

umunya dapat dikategorikan baik, dengan perolehan total nilai 3,92 (tinggi). Akan 

tetapi kondisi kerja disini pada sebagian kecil perpustakaan sekolah masih belum 

dapat dikatakan baik, melihat kondisi kerja perpustakaan yang terjadi dilapangan, 

sebab sebagan kecil tersebut mengalami renovasi sehingga sedikit agak 

menganggu dari aktivitas perpustakaan tersebut.  

 

Tabel 3.43. Skala Likert Kondisi Kerja 

Kondisi Kerja Total skor Rata-rata Kategori 

17 186 3,72 Tinggi 

18 205 4,1 Tinggi 

19 211 4,22 Sangat Tinggi 

20 182 3,64 Tinggi 

21 190 3,8 Tinggi 

22 215 4,04 Tinggi 

Total  23,52/6 = 3,92 Tinggi 

                Sumber : Bab III hal 44 
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Kemudian pada tabel likert dibawah ini mengenai status sebagai pegawai 

perpustakaan maupun sebagai guru pustakawan, dimana pada tabel likert ini 

tergolong rendah dengan perolehan nilai total 2,57 (rendah). Sebab hal ini 

ditunjang dengan sebagian besar guru pustakawan yang memiliki pekerjaan 

tambahan yang tidak sesuai dengan kompentensi serta keahlian yang milikinya. 

Hal ini yang dapat memicu pada indikator status rendah.  

  

Tabel 3.44. Skala Likert Status 

Status Total skor Rata-rata Kategori 

23 188 3,76 Tinggi 

24 191 3,82 Tinggi 

25 68 1,36 Rendah 

26 67 1,34 Rendah 

Total  10,28/4 = 2,57 Rendah 

                Sumber : Bab III hal 47 

  

Selanjutnya tabel skala liket mengenai kemanan kerja pegawai 

perpustakaan sekolah, yang dinilai sudah lumayan terpenuhi baik dari perasaan 

aman terhadap posisi hingga tersedianya pemadam api ringan (APAR), pada 

ruang perpustakaan solah. Akan tetapi untuk tersedianya pemadam api ringan 

(APAR), pada beberapa perpustakaan sekolah jumlah yang tersedia masih belum 

memadai. 

Tabel 3.45. Skala Likert Keamanan Kerja 

Keamanan 

Kerja  
Total skor Rata-rata Kategori 

27 199 3,98 Sedang 

28 209 4,18 Tinggi 

29 209 4,18 Tinggi 

30 161 3,22 Sedang 

Total  15,56/4 = 3,89 Tinggi 

               Sumber : Bab III hal 49 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

 

Berdasarkan hasil dari analisa dan penyajian data yang telah peneliti 

jelaskan/jabarkan pada bab tiga dalam penelitian ini, maka pada bab ini akan 

dilakukan analisa lebih lanjut mengenai temuan data pada bab tiga. Kemudian 

data yang telah ditemukan akan dianalisis dengan menggunakan teori yang terkait 

dengan penelitian, dan berbagai dugaan sesuai dengan inteprestasi dari peneliti. 

Peneliti mengidentifikasi hasil dari temuan data mengenai faktor motivasi 

pegawai perpustakaan SMA Negeri di kota Surabaya. Dimana peneliti 

mengindentifikasi beberapa faktor dari motivasi intrinsik antara lain : Prestasi 

kerja (Achievement), Pengakuan (Rocognition), Tanggung Jawab (Responbility), 

Pertumbuhan untuk berkembang (The possibility of growth), dan Kerja itu sendiri 

(The Work itself). Serta beberapa faktor motivasi dari ekstrinsik yaitu :  Upah atau 

Gaji (Salary), Prosedur dan Kebijakan Organisasi (Organizational policy and 

procedure), Penyeliaan/Pengawasan (Supervision), Hubungan Interpersonal 

(Interpersonal Relations), Kondisi Kerja (Working Conditions), Status (Status), 

dan Keamanan Kerja (Job Security). Dimana data tersebut telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, kemudian pada bab ini akan ilakukan analisis serta 

diklasifikasikan dengan mengacu pada kepentingan faktor motivasi kerja pegawai 

perpustakaan sekolah.  
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IV.1 Motivasi Kerja  

 

Penelitian ini membahas mengenai gambaran seputar faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi seseorang pegawai perpustakaan sekolah termotivasi, 

motivasi yang pegawai perpustakaan miliki tersebut terdiri dari beberapa faktor 

yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Kemudian pada penelitian ini juga ingin 

mengetahui sejauh mana pegawai pegawai perpustakaan sekolah tersebut 

memiliki sebuah arti dalam memandang sebuah motivasi kerja yang setiap orang 

miliki dan dorongan motivasi yang diberikan oleh pimpinan mereka. Sebelum 

membahas lebih lanjut, peneliti ingin membahas sedikit mengenai motivasi kerja, 

dimana motivasi kerja sendiri memiliki arti sebagai sesuatu hal yang mendorong 

seorang individu untuk dapat melakukan sebuah tindakan atau berprilaku. Sebuah 

motivasi yang muncul tersebut bisa dari diri sendiri maupun karena adanya 

dorongan dari pihak lain, motivasi juga mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan kinerja. Dimana didalam sebuah motivasi kerja dapat tercapai apabila 

adanya kemauan yang kuat dari diri sendiri serta mendapatkan dorongan dari 

pihak lain, manfaat diperlukannya sebuah motivasi didalam bekerja adalah 

menciptakan gairah kerja, sehingga produktifitas kerja dapat meningkat. Dengan 

kata lain dengan adanya motivasi yang diberikan ataupun yang diterima oleh 

pegawai perpustakaan tersebut akan memberikan kesan yang sangat mendalam, 

seperti bisa dihargai, karena pekerjaan yang mereka lakukan tersebut benar-benar 

berharga bagi orang lain (pengguna perpustakaan) sehingga pegawai perpustakaan 

tersebut akan bekerja keras dan bertanggung jawab oleh apa yang telah menjadi 

tugasnya.  

Selain itu sama halnya yang dikatakan oleh Nawawi (2005) “motivasi 

merupakan suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk melalukan suatu 

perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar”. Kemudian seseorang 

bekerja dikarenakan termotivasi untuk dapat memenuhi bermacam-macam 

kebutuhan yang mereka inginkan, pemenuhan kebutuhan tersebut sifatnya dapat 

berupa faktor instrinsik maupun faktor ekstrinsik yang diperolehnya sebagai 

bentuk imbalan atau balas jasa dari lembaga tersebut.  
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Pada bab III tabel 3.5 terhadap pentingnya sebuah motivasi dapat 

diketahui bahwa pada umumnya responden yang merupakan pegawai 

perpustakaan sekolah SMA Surabaya memberikan jawaban sangat penting, 

sebnayak 44 orang (88%)  responden. Sebab tinggi rendahnya sebuah motivasi 

yang para pegawai perpustakaan miliki tersebut nantinya akan mencerminkan 

suatu semangat kerja seseorang didalam melakukan segala bentuk pekerjaan yang 

telah menjadi tanggung jawabnya. Bisa saja seorang pegawai perpustakaan 

sekolah termotivasi bekerja keras, namun mungkin saja pegawai perpustakaan 

yang lainnya termotivasi ataupun memiliki motivasi yang bersifat biasa saja. 

Moekijat (1999), berpendapat bahwa motivasi yang diberikan pimpinan dapat 

meningkatnya semangat kerja, sebab hal tersebut tergantung pula pada 

kemampuan mereka memotvasi diri sendiri serta dari lingkungannya.  

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan motivasi adalah suatu dorongan yang ada didalam diri 

seseorang untuk dapat mencapai sebuah tujuan yang dapat memuaskan kebutuhan 

biologis maupun emosional seseorang. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa 

pada umumnya pegawai perpustakaan sekolah SMA Surabaya, sudah menyadari 

bahwa sebuah motivasi didalam bekerja tersebut sangatlah penting, hal ini sudah 

tercermin pada diri responden masing-masing ketika peneliti berada dilapangan, 

tinggal bagaimana untuk tetap mempertahankan motivasi yang sudah ada,dan 

terus meningkatnya lagi. Serta peran pemimpin didalam meningkatkan sebuah 

motivasi kerja para pegawainya jug sangat diperlukan, guna memberikan 

semangat kepada pegawai perpustakaan dengan adanya motivasi kerja secara 

langsung yang diberikan oleh pimpinan dapat meningkatkan motivasi pegawai 

perpustakaan.  
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IV.2 Faktor Motivasi Intrinsik Pegawai Perpustakaan SMA Negeri Surabaya 

 

Pada indikator motivasi intrinsik yang berperan dalam memotivasi 

pegawai perpustakaan SMA Surabaya, yang telah disesuaikan dengan teori yang 

telah dikemukakan oleh Herzberg, bahwa pada teori dua faktor ini yang 

berpendapat bahwa motivasi intrinsik atau yang biasa disebut motivation faktor 

yang dapat menyebabkan seseorang memiliki rasa kepuasan kerja, sehingga 

seseorang tersebut dapat memiliki motivasi yang tinggi di dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Dengan begitu faktor motivasi intrinsik yang pegawai perpustakaan 

miliki dapat menyebabkan adanya kepuasan kerja. Jadi pada kesimpulannya 

motivasi intrinsik merupakan pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu 

hal yang di karenakan mereka memang benar-benar menyukainya pekerjaan 

tersebut, ataupun bisa juga karena seseorang tersebut percaya bahwa hal yang 

telah dikerjakan tersebut merupakan sesuatu hal baik untuk dikerjakan.  Seperti 

penjelasan terkait beberapa indikator yang telah diturunkan pada faktor motivasi 

intrinsik, dan yang telah berkembang pada pegawai perpustakaan sekolah SMAN 

di Surabaya.  

Dari hasil temuan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

mengenai motivasi intrinsik dalam indikator prestasi kerja , tabel likert 3.34 

diketahui bahwa sebuah prestasi kerja tersebut dapat mendorong seseorang untuk 

lebih giat lagi didalam melakukan pekerjaannya. Selain itu peran pimpinan yang 

selalu ikut andil didalam proses memotivasi para pegawai perpustakaan sangat di 

apresiasi oleh pegawi perpustakaan tersebut, senada dengan hasil temuan di 

lapangan bahwa pada bab III tabel 3.7 dimana pengaruh motivasi dari pimpinan 

sangatlah besar, sebanyak 45 orang (90%) responden berpendapat bahwa 

dorongan motivasi yang diberikan kepada pegawai perpustakaan tersebut sangat 

mempengaruhi untuk dapat meningkatkan kerja pegawai perpustakaan, namun 

sebanyak 5 orang (10%) responden berpendapat bahwa tidak ada pengaruh yang 

besar terhadap dorongan motivasi yang diberikan oleh pimpinan.  
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 Sama halnya yang diungkapkan oleh McCleland, menurut McCleland 

(1965) bahwa suatu kebutuhan untuk berprestasi yang dimiliki oleh setiap 

pegawai perpustakaan bersangkutan dengan keunggulan, kompetisi, tantangan 

untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai, kemudian ketekunan yang 

dimiliki oleh pegawai perpustakaan sekolah didalam menyelesaikan setiap tugas 

yang telah menjadi tanggung jawabnya, serta dapat menyelesaikan permasalahan 

sulit yang sedang dihadapi.  

Berdasarkan tabel likert 3.35  indikator pengakuan sebagai pegawai 

perpustakaan dengan adanya pemilihan pegawai teladan, pemberian kesempatan 

untuk mendapatkan kenaikan jabatan, pujian yang diberikan pimpinan terhadap 

pegawai perpustakaan hingga pengakuan dan penghargaan kepada pegawai 

perpustakaan maupun pustakawan berprestasi. Dari empat pernyataan yang 

diajukan oleh peneliti ada dua pernyataan yang memiliki hasil  skor rata-rata 

tinggi, yaitu 4,2 (tinggi) dan 3,92 (tinggi) kemudian hanya satu yang memiliki 

skor rata-rata sangat tinggi yaitu sebesar 4,22 (sangat tinggi) terkiat dengan 

pemberian  penghargaan  bagi  pustakawan  yang  berprestasi  akan  memberikan  

motivasi  kerja  pustakawan, sebab menurut pegawai perpustakaan apabila ada 

penghargaan untuk responden yang menjabat sebagai pegawai perpustakaan maka 

akan memberikan motivasi sendiri didalam bekerja dan hanya satu pernyataan 

yang memiliki nilai kategori sedang (3,7) yaitu mengenai pujian yang diberikan 

pimpinan.  

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap pegawai perpustakaan sekolah terkadang pimpinan sekolah 

menyempatkan untuk melihat suasana serta menjalin komunikasi yang baik 

kepada pegawai perpustakaan meskipun itu hanya sesekali saja, dengan begitu 

pegawai perpustakaan sekolah merasa bahwa dirinya mendapatkan pengakuan 

dari pimpinan sekolah sebab pimpinan sekolah memberikan perhatian meskipun 

hanya sekedar pujian. Dengan adanya motivasi yang diberikan oleh pimpinan 

tersebut, maka pegawai perpustakaan merasa “diakui” sebagai bagian didalam 

lembaga sekolah tersebut, dan peranan pegawai perpustakaan tersebut tidak kalah 

pentingnya dengan yang lain.   
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Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Herzberg (1966) 

yaitu, salah satu hal sebagai cara termudah dalam melakukan sebuah motivasi 

kerja adalah dengan memberikan pengakuan kepada para pegawai perpustakaan 

atas setiap pencapaian/keberhasilan kerja yang telah pada responden capai. 

Dengan memberikan pujian “terimakasih”, “perpustakaannya bagus”. Hal tersebut 

dapat menciptakan hasil dalam jangka panjang yang lebih besar terhadap sebuah 

motivasi kerja pegawai perpustakaan dibandingkan dengan para responden 

diberikan reward dalam bentuk uang.  

Berdasarkan indikator Tanggung Jawab tabel likert 3.36 rasa tanggung 

jawab yang dimiliki oleh pegawai perpustakaan sekolah sudah cukup baik, dengan 

memiliki skror tinggi, namun dari pernyataan yang ada masih ada satu kategori 

yang memiliki nilai rendah (1,84) yaitu mengenai tanggung jawab untuk tidak 

menunda pekerjaan. Dimana pada pernyataan ini para responden sudah bisa 

dikatakan bertanggung jawab untuk segala hal yang telah diamanatkan oleh 

pimpinan, namun dari hasil observasi dilapangan hanya 4 orang pegawai 

perpustakaan yang masih saja menunda-nunda pekerjaan yang telah menjadi 

tanggung jawabnya, dengan alasan tugas yang mereka kerjakan masih terlalu 

banyak, dan tidak dapat diselesaikan saat itu juga. Padahal menurut Hasibuan 

(1990) rasa tanggung jawab merupakan hal yang paling bisa mendorong 

karyawan/pegawai perpustakaan dalam meningkatkan kerja para pegawai 

perpustakaan tersebut.  

Berdasarkan indikator Pertumbuhan untuk berkembang pada tabel likert 

3.37 terkait dengan pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pelatihan 

yang dapat mengembangkan pengetahuan mengenai dunia perpustakaan dan seluk 

beluknya serta kesempatan kenaikan karir ataupun promosi jabatan sebagai kepala 

perpustakaan sekolah dan dapat dilihat pada tabel 3.16 dimana setelah diadakan 

peltihan motivasi kerja pegawai perpustakaan lebih meninggat, sebanyak 48 orang  

(96%) responden setuju dengan pernyataan tersebut, namun hanya 2 orang (4%) 

responden yang bertenpatan tidak mengalami peningkatkan dalam bekerja setelah 

diadakannya pelatihan. Kemudian juga pertumbuhan dan berkembang ini juga 

dapat dimanfaatkan oleh para pegawai perpustakaan yang menerima rolling dan 
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pihak pimpinan untuk mengabdi ditempat lain, dengan kata lain pegawai 

perpustakaan tersebut beradaptasi dengan lingkungan barunya, dan dapat 

mengembangkan potensinya lagi. Akan tetapi dalam hal promosi untuk 

meningkatkan karir seseorang harus lah dibuat secara adil dan bijaksana yang 

mampu memberikan kepuasan tersendiri kepada pegawai perpustakaan.  

Selanjutnya untuk indikator Kerja itu sendiri, pada tabel likert 3.38 dari 

empat pernyataan yang diberikan, hanya tiga indikator pernyataan yang memiliki 

skor rata-rata tinggi, sedangkan hanya satu pernyataan yang memiliki skor rata-

rata rendah, yaitu 2,12 (rendah) pada pernyataan “Dalam melaksanakan tugas saya 

sekarang ini saya merasa kurang bersemangat” dimana dapat disimpulkan bahwa 

pada umumnya pegawai perpustakaan sangat bersemangat terhadap pekerjaannya. 

Namun disisi lain ketidak semangatan yang dimiliki oleh pegawai perpustakaan 

tersebut lantaran beberapa responden tidak memiliki patner hubungan kerja, sebab 

hanya beberapa sekolah yang memiliki pegawai perpustaakan berjumlah satu. 

Pada umumnya seorang pegawai cenderung lebih menyukai pekerjaan yang bisa 

memberikan mereka kesempatan ataupun peluang untuk menggunakan serta dapat 

mengembangkan keterampilan serta kemampuan mereka sediri sehingga agar 

kedepannya dapat memanfaatkan peluang yang ada saat berada dilingkungan 

pekerjaannya, selain itu ditunjang lagi dengan adanya kesesuaian pekerjaan yang 

telah dimiliki dengan keterampilan dan kemampuan mereka diharapkan dapat 

mendorong memperoleh hasil kinerja yang baik pula. Meskipun tidak adanya 

kesesuaian yang dimiliki oleh beberapa pegawai perpustakaan sekolah, para 

responden tersebut tetap bertanggung jawab dan telah berkomitmen terhadap 

segala bentuk pekerjaan yang telah menjadi amanahkan oleh pimpinan sekolah.  

Dalam kategori motivasi intrinsik tersebut, faktor-faktor motivasi intrinsik 

itu sendiri dapat memotivasi pegawai perpustakaan untuk lebih giat lagididalam 

melakukan sebuah pekerjaan, sebab faktor-faktor mpotivasi intrinsik tersebut 

dapat muncul dari dalam diri setiap individu seseorang tersebut. Apabila seorang 

individu tersebut dapat dengan baik memunculkan secara maksimal motivasi yang 

ada pada dirinya dengan begitu mereka dapat bekerja tanpa harus memandang 
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mengenai iming-iming yang nantinya akan mereka dapatkan dari hasil bekerja 

tersebut.  

 

IV.3 Faktor Motivasi Ekstrinsik Pegawai Perpustakaan SMA Negeri 

Surabaya 

 

Motivasi ekstrinsik atau biasa juga disebut faktor hygine adalah sebuah 

motif, dimana motif tersebut berperan aktif dan berfungsi sebagai perangsang atau 

pengaruh yang ditimbulkan dari orang lain, sehingga seseorang tersebut dapat 

melakukan sesuatu (Herzberg. 1996). Bahwa pada dasarnya motivasi ekstrinsik 

merupakan suatu kondisi yang dimiliki oleh setiap pegawai perpustakaan sekolah 

yang membuat seseorang tersebut merasa tidak puas, hal ini disebabkan karena 

faktor tersebut diperlukan untuk mempertahankan tingkatan yang paling rendah, 

yaitu tingkatan tidak adanya kepastian. Faktor tersebut berkaitan dengan hakikat 

para pegawai perpustakaan sekolah yang dimana mereka ingin memperoleh 

kebutuhan fisik, kebutuhan ini nantinya akan berlangsung secara terus menerus 

sampai kebutuhan tersebut kembali pada titik nol (setelah terpenuhi). Motivasi 

ekstrinsik juga dapat disimpulkan bahwa didalam melakukan suatu pekerjaan 

semata-mata untuk mendapatkan iming-iming materi, atau dengan kata lain bahwa 

iming-iming tersebut merupakan hal yang paling mendasar bagi seorang 

pegawai/karyawan untuk dapat termotivasi agar dapat bisa menjalankan perannya 

secara optimal dalam sebuah organisasi.  

Dari hasil temuan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

mengenai motivasi eksrinsik dalam indikator gaji pada tabel likert 3.39 dari tiga 

pernyataan yang disajika oleh peneliti dua dianataranya mengenai gaji yang 

diterima sudah sesuai, pimpinan memberikan tambahan insentif apabila ada 

pekerjaan tambahan memiliki nilai skor (2,88), dan tunjangan yang dapatkan 

sudah sesuai dengan potensi serta pengalaman kerja mempunyai nilai skor (3,4) 

dengan kategori sedang. Dapat dikategorikan memiliki kategori sedang karena, 

beberapa dari pegawai perpustakaan sekolah merupakan seorang guru pustakawan 

(guru matapelajaran) yang dimana mendapatkan tanggung jawab tambahan 
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sebagai pegawai perpustakaan merupakan sesuatu pengalaman yang baru bagi 

sebagian para responden dan satu pernyataan selanjtnya mendapatkan nilai skor 

rata-rata tinggi, yaitu terkait dengan tunjangan yang diberikan sudah sesuai, yang 

dimaksud tunjangan disini yaitu bonus berupa uang makan ataupun uang 

transportasi yang para responden dapatkan ketika mendapatkan pekerjaan 

tambahan ataupun ketika pegawai perpustakaan tersebut mendapatkan jadwal 

kerja lembur atau mengerjakan tugas diluar dari tanggung jawabnya. Sebab dalam 

hal ini sebagai pegawai perpustakaan yang berstatus tetap bukan pegawai honorer 

tunjangan tersebut dirasa sudah cukup terpenuhi seperti yang terlihat pada tabel 

3.18 mengenai gaji, dimana sebanyak 34 orang (68%) memberikan jawaban 

terkait gaji yang sudah cukup sesuai. Sebab para responden tersebut mendapatkan 

tunjangan dari gaji pokok dan ketika mendapat tugas tambahan tadi, tak jarang 

pimpinan mereka memberikan bonus terhadap hasil kerja.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa para pegawai perpustakaan sudah merasa 

lumayan terpenuhi dengan gaji ataupun tunjangan yang didapatkan, hal ini 

bertentangan dengan fenomena yang selama ini menyebar dikalangan masyarakat 

mengenai gaji pegawi perpustakaan sekolah hanya sedikit yang merasa gaji yang 

mereka dapat tidak sesuai khusunya SMA Negeri Surabaya. Sebab menurut 

pengakuan dari beberapa respoden responden lainnya untuk masalah gaji ataupun 

tunjangan menurut mereka sudah cukup untuk kebutuhan hidup mereka, bahkan 

masih memiliki tabungan dengan gaji tersebut dengan kata lain para responden 

yang ditemui peneliti sebagian besar responden tidak mempermasalhkan gaji yang 

mereka terima selama ini. Namun untuk pegawai perpustakaan yang masih 

honorer mereka merasa bahwa hal tersebut masih kurang sesuai apalagi dilihat 

dari pengabdian para responden yang cukup lama.  

Seperti halnya, apabila kompensasi yang bersifat ekstrinsi dan intrinsik 

yang dimiliki oleh pegawai perpustakaan tersebut terima semakin memuaskan 

maka seseorang tersebut akan secara otomatis dapat termotivasi untuk lebih giat 

lagi didalam bekerja, serta mereka memiliki sebuah komitmen, dan prestasi kerja 

mereka yang kemungkinan dapat meningkan, karena mereka mendapatkan 
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motivasi yang besar, oleh David J.Cherintgon (2003) yang (dikutip oleh Saydam, 

1996).  

Berdasarkan tabel likert 3.40 pada indikator prosedur dan kebijakan 

organisasi, peneliti memliki pernyataan sebanyak empat pernyataan yang masing-

masing memiliki nilai skor rata-rata pernyataan tinggi dan hanya satu pernyataan 

yang memiliki nilai rata-rata sedang yaitu terkait dengan keberhasilan program-

program yang telah dibuat oleh pegawai perpustakaan yang kadang kalanya tidak 

dapat terlaksanakan dengan baik. Apabila faktor tersebut tidak memadai, maka 

para pegawai perpustakaan pun akan merasa tidak terpuaskan dengan kebijakan 

yang telah ditetapkan oleh pimpinan.  Pada indikator prosedur dan kebijakan ini 

mendapat total skor rata-rata tinggi, hal ini sesuai dengan penuturan beberapa 

pegawai perpustakaan yang berpendapat apabila pimpinan sekolah selalu 

mensosialisasikan segala hal bentuk dari informasi yang berkaitan dengan 

perpustakaan, baik itu surat tugas dari perpustakaan kota maupun perpustakaan 

jawa timur untuk mengikuti lomba perpustakaan, pustakawan, peraturan baru, 

workshop, pelatihan, dsb.  

Kemudian berdasarkan indikator penyeliaan/pengawasan pada tabel likert 

3.41 yang dilakukan oleh pimpinan sekolah maupun pimpinan perpustakaan rata-

rata skor nilai yang dimiliki oleh responden tinggi. Berdasarkan dari data hasil 

yang diperoleh yaitu bahwa pihak pimpinan sekolah maupun kepala perpustakaan, 

para responden pada umumnya memberikan jawaban bahwa pimpinan mereka 

sudah sangat objektif dan adil untuk melakukan pengawasan kerja terhadap 

pegawai perpustakaan. meskipun hanya sebagian dari beberapa responden yang 

ditemui peneliti memberikan keterangan bahwa pimpinan mereka masih kurang 

perhatian terhadap pengawasan kerja pegawai perpustakaan sekolah tersebut, 

terkadang pimpinan pegawai perpustakaan tersebut sama sekali tidak pernah 

mengunjungi perpustakaan sekolah padahal sekecil apapun usaha yang dibangun 

oleh pegawai perpustakaan untuk dapat mengembangkan perpustakaan sekolah 

tersebut dengan baik maka yang senang pasti pimpinan mereka juga. Suatu 

pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sekolah maupun pimpinan 

perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari sebuah fungsi dari kepemimpinan, yaitu 
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usaha yang dapat mempemgaruhi bawahan dengan melalui sebuah proses 

komunikasi baik yang telah terjalin antara atasan dengan bawahan, untuk dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perpustakaan tersebut, yang tidak lain 

telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Berdasarkan indikator hubungan interpersonal  dapat dilihat pada tabel 

likert 3.42, dari dari lima pernyataan yang diajukan oleh peneliti, rata-rata nilai 

skor yang didapatkan responden pada setiap pernyataan tergolong tinggi. Menurut 

Mc Clelland dimana hubungan antara personel masuk kedalam kategori 

kebutuhan berafiliasi, namun jika seorang individu telah memiliki kebutuhan 

afiliasi yang baik pada umumnya akan berhasil didalam pekerjaan yang dimana 

hal tersebut sangat memerlukan sebuah interaksi sosial yang baik pula. Pada 

kondisi ini pegawai perpustakaan sekolah juga memerlukan sebuah interaksi 

sosial yang baik pula, sebab pegawai perpustakaan yang melakukan pekerjaan 

pelayanan jasa terhadap warga lingkungan sekolah dalam kasus ini, apabila 

interaksi yang telah terjalin antara pegawai perpustakaan dengan warga sekolah 

sangat baik maka pegawai perpustakaan akan secara otomatis akan mendapatkan 

keberhasilan didalam perkerjaannya pula, dan demikian sebaliknya apabila 

hubungan yang terjalin antara pimpinan dan jajaran staffnya mengalami suatu 

konflik pribadi misalnya, hal tersebut tidak akan baik untuk perkembangan 

sekolah tersebut, sebab konflik yang dibiarkan terus menerus akan berakibat 

untuk kedua belah pihak. Terutama hal tersebut sudah menyangkut pekerjaan 

masing-masing, dimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan orang lain, yang 

nantinya akan terkena imbas dari konflik pribadi tersebut.   

Pada dasarnya sebuah kerjasaman yang dimiliki oleh setiap individu 

didalam suatu kelompok kerja merupakan sumber kepuasan tersendiri bagi para 

pekerja. Sebab tingkat keeratan hubungan yang telah dimiliki oleh setiap individu 

tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap suatu mutu dan intesitas 

dalam berinteraksi, kelompok yang memliki hubungan dengan tingkat keeratan 

cenderung sangat baik dapat mempengaruhi para pegawai perpustakaan tersebut 

lebih merasa puas berada didalam sebuah kelompok. Apabila seorang pegawai 

merasa bahagia terhadap pekerjaannya maka level motivasi akan tinggi kemudian 
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akan berdampak memiliki kinerja yang tinggi pula. Sebab hubungan rekan kerja 

yang terjalin akan dapat menimbulkan perasaan menjadi bagian dari tim 

perpustakaan sekolah.  

Selanjutnya pada indikator kondisi kerja tabel likert 3.43 yang memiliki 

nilai skor rata-rata tinggi untuk setiap pernyataannya walaupun juga ada satu yang 

mendapatkan nilai skor sangat tinggi pada kategori sirkulasi udara perpustakaan 

sudah cukup bagus, para responden paada umumnya sudah sangat puas dengan 

kondisi kerja mereka saat ini. Apabila kondisi kerja yang bagus dalam arti 

lingkungan yang bersih dan menarik, hal tersebut dapat membuat pekerjaan yang 

sedang dilakukan akan dapat terselesaikan dengan mudah, sebab melihat dari 

kondisi kerja pegawai perpustakaan sekolah tersebut sangat mendukung untuk 

dapat lebih semangat dalam bekerja. Apabila kondisi kerja yang bagus tersebut 

maka tidak akan ada masalah dengan kepuasan kerja seseorang. Namun hal 

sebaliknya dapat terjadi apabila kondisi kerja yang dihadapkan oleh para pegawai 

terlihat buruk dan tidak menyenangkan maka hal tersebut dapat berdampak buruk 

pula, dan hal tersebut akan dapat mempengaruhi seseorang terhadap kempuasan 

kerja, seperti halnya pada salah satu perpustakaan sekolah yang peneliti kunjungi, 

perpustakaan sekolah yang berada dibagian belakang sekolah tersebut tengah 

berdampingan dengan sebuah gedung yang sedang dalam proses renovasi total. 

Hal ini dapat berakibat tidak baik bagi mood pegawai perpustkaan didalam 

bekerja.  

Sedangkan menurut (Awases, 2006) kelengkapan sebuah sarana dan 

prasarana termasuk didalam indikator kondisi kerja, hal ini disebabkan karena 

beberapa aspek yang ada di dalam kondisi kerja memiliki pengaruh yang sangat 

kuat terhadap kinerja seorang pegawaai.  

Berdasarkan indikator status sebagai seorang pegawai perpustakaan 

sekolah sudah cukup dihargai oleh lingkungan internal sekolah maupun eksternal 

sekolah hal tersebut dapat dilihat pada tabel likert 3.44. Sama halnya dengan 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Putuhuru, 2008) salah satu 

temuannya menyatakan bahwa sebagian besar pengguna perpustakaan telah 

mengetahui terkait dengan profesi seorang pustakawan serta tugas-tugasnya, 
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meskipun hanya beberapa saja. Kemudian didalam teori kebutuhan Maslow 

indikator status dimasukkan kedalam kebutuhan untuk dapat memperoleh sebuah 

kehormatan, kedudukan serta kebutuhan untuk dihargai karena prestasi yang telah 

dicapainya sebagai bentuk kepuasan yang mereka rasakan.  

 Sedangkan hal sebaliknya terlihat pada tabel likert 3.43 dengan indikator 

pernyataan selanjutnya mendapakan nilai skor yang cenderung rendah pada 2  

pernyataan mengenai status sebagai guru pustakawan yang tidak sesuai dengan 

kemampuan serta keterampilan yang responden miliki, sebab pada tabel 3.8 

mengenai guru pustakawan sebanyak 6 orang (12%) responden yang menjabat 

sebagai guru pustakawan. Dalam hal ini sesuai dengan fenomena yang pernah 

dikemukakan oleh M. Ihsanudin, M.Hum, Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan 

Indonesia (ATPUSI) dalam Seminar Nasional Peran Perpustakaan Nasional dalam 

Meningkatkan Kualitas Guru di Sekolah dan telah berkembang di masyarakat 

bahwa hasil data diperoleh bhawa hanya sekitar 6% perpustakaan sekolah yang 

ada di Indonesia saat ini yang memiliki seorang pegawai perpustakaan yang 

benar-benar berlatar belakangkan bidang keilmuan perpustakaan. dengan 

demikian kondisi yang memprihatinkan mengenai kondisi perpustakaan sekolah 

di Indonesia dari segi sumber daya manusia 

Berdasarkan indikator keamanan kerja yang membahas mengenai 

keamanan terhadap posisi sebagai pegawai perpustakaan honorer, untuk tidak 

diberhentikan atau dipindah tugaskan kemudian kemananan pegawai 

perpustakaan selama bertugas/melakukan pekejaannya, kemudian keselamatan 

bagi pegawai perpustakaan maupun bagi semua bahan koleksi yang tersedia 

didalam perpustakaan sekolah. Pada tabael likert 3.45 dari dua penyataan yang 

diajukan peneliti diantaranya mengenai pegawai perpustakaan (pegawai tetap) 

atau tidak dipindah tugaskan  relative merasa aman untuk tidak diberhentikan 

memiliki nilai skor rata-rata sedang yaitu 3,98. Sedangkan untuk ketersediaan alat 

pemadam kebaran yang ada didalam perpustakaan pada umumnya perpustakaan 

sekolah yang didatangi oleh peneliti beberapa perpustakaan sekolah sudah 

memiliki alat tersebut dengan jumlah yang cukup perlengkapan pemadam 

kebakaran dengan nilai skor rata-rata 3,22. Meskipun juga masih ada beberapa 
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perpustakaan sekolah yang sama sekali tidak memiliki alat tersebut, padahal 

peralatan tersebut merupakan hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh 

perpustakaan sekolah, mengingat banyak sekali bahan koleksi yang ada di 

perpustakaan tersebut, sehingga pegawai perpustakaan sekolah dapat dengan 

sigap menggunakan alat tersebut apabila terjebak dalam kondisi yang tidak 

diinginkan, kemudian hal ini dirasa masih kurang mendapatkan perhatiaan yang 

lebih bagi sebagian pimpinan perpustakaan untuk menempatkan alat tersebut 

didalam ruang perpustakaan, sebab keselamatan kerja dari para pegawai 

perpustakaan serta bahan koleksi yang ada didalamnya merupakan hal sangat 

terpenting.  

 

IV.4 Keterkaitan Antara Faktor Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik 

bagi Kerja  Pegawai Perpsutakaan SMA Negeri Surabaya 

  

 Motivasi pada penelitian ini terbagi berdasarkan motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Dimana pada penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mendominasi lebih besar dari kerja seorang pegawai 

perpustakaan sekolah SMA Negeri Surabaya. Kemudian pada hasil penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa sebuah faktor-faktor yang terkandung didalam sebuah 

motivasi intrinsik maupun ekstrinsik memiliki suatu pengaruh yang penting bagi 

pegawai perpustakaan didalam melakukan pekerjaannya, meskipun pengaruh 

yang ditimbulkan dari faktor motivasi tersebut kecil sekalipun. Hal ini berarti 

bahwa semakin tinggi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang diberikan 

oleh pihak sekolah maka hal tersebut akan berhubungan secara langsung bagi 

peningkatan kerja dari pegawai perpustakaan itu sendiri. Seperti yang terlihat pada 

tabel dibawah ini dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi yang 

lebih mendominasi adalah motivasi intrinsik dengan nilai skor total rata-rata dari 

seluruh kategori pada indikator motivasi intrinsik sebesar 3,79 (Tinggi) 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGAADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN FAKOR DALAM MOTIVASI...

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GAMBARAN FAKOR DALAM MOTIVASI... Rr.SITI AMBAR



IV - 15 
 

 

Tabel 4.2 Motivasi Intrinsik 

Motivasi Intrinsik 

No Indikator Rata-Rata Kategori 

1. Prestasi Kerja 3,82 Tinggi 

2. Pengakuan 4,01 Tinggi 

3. Tanggung Jawab 3,38 Sedang 

4. 
Pertumbuhan untuk 

berkembang 
3,87 Tinggi 

5. Kerja itu sendiri 3,44 Tinggi 

Total 
18,97/5 = 

3,79 
Tinggi 

                     Sumber : Bab III 

 

Berdasarkan hasil penjumlahan dari beberapa indikator pada motivasi 

intrinsik, didapatkan hasil bahwa nilai skor yang diperoleh dari indikator motivasi 

intrinsik dengan perolehan nilai skor rata-rata paling tinggi adalah indikator 

pengakuan sebagai pegawai perpustakaan sekolah sebesar 4,01 (tinggi), akan 

tetapi meskipun pada indikator pengakuan memiliki total perolehan tinggi, disisi 

lain masih ada beberapa indikator dari pernyataan terhadap kategori pengakuan 

yang masih memiliki nilai skor sedang yaitu pernyataan mengenai pujian yang 

diberikan oleh pimpinan kepada pegawai perpustakaan apabila telah bekerja 

dengan sangat baik, hasil tersebut dapat di lihat pada bab III tabel 3.35. 

Sedangkan kategori yang memiliki nilai total skor paling rendah dari indikator 

motivasi intrinsik adalah tanggung jawab dengan nilai skor rata-rata 3,38 (sedang) 

dimana pada indikator pernyataan tanggung jawab yang berkaitan dengan 

komitmen yang dimiliki oleh setiap pegawai perpustakaan sekolah.  Meskipun 

untuk pada setiap indikator memiliki hasil yang tinggi, namun apabila dilihat 

secara detail untuk perolehan nilai sangat berbeda satu dengan lainnya. Kemudian 

seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini dimana hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pada tabel di bawah ini motivasi ekstrinsik memiliki hasil total skor tidak 
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mendominasi bila dibandingkan dengan motivasi intrinsik, meskipun pada 

kategori total memiliki hasil 3,47 (Tinggi). Namun hal tersebut haruslah dilihat 

lagi dari segi setiap kumpulan beberapa indikator dari motivasi ekstrinsik itu 

sendiri.  

 

Tabel 4.3 Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi Ekstrinsik 

No Indikator Rata-Rata Kategori 

1. Gaji 3,31 Sedang 

2. Prosedur dan Kebijakan 3,67 Tinggi 

3. Penyeliaan/Pengawasan 4,01 Tinggi 

4. Hubungan Interpersonal 3,95 Tinggi 

5. Kondisi Kerja 2,92 Sedang 

6. Status 2,57 Rendah 

7. Keamanan Kerja 3,89 Tinggi 

Total 
24.32/7 = 

3,47 
Tinggi 

         Sumber : Bab III 

 

Berdasarkan hasil penjumlahan dari beberapa indikator pada motivasi 

ekstrisnisk, didapatkan hasil bahwa nilai skor yang diperoleh dari indikator 

motivasi ekstrinsik dengan skor rata-rata paling tinggi adalah indikator 

penyeliaan/pengawasan (4,01) dengan begitu dapat dikatakan bahwa sebagian dari 

beberapa pegawai perpustakaan sudah dapat bekerja secara mandiri, dimana 

dalam arti tidak perlu adanya pengawasan yang berlebihan sebab beberapa 

responden sudah sangat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikian. Namun 

tidak lepas dari pengawasan begitu saja, pegawai perpustakaan sekolah juga tetap 

berkoordinasi dengan pimpinan sekolah maupun kepala perpustakaan apabila terjadi 

sesuatu hal sebelum bertindak. Akan tetapi hal tersebut hanya disampaikan oleh 
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beberapa responden yang memberikan pendapatnya, namun cukup berbanding 

terbalik dengan rekan- rekan sejawatnya mengenai pengawasan dari pimpinan, 

dimana menurut mereka pimpinan dari beberapa responden tersebut tidak 

mencerminkan sikap kepemimpinan, hal ini dapat di jelaskan dan dilihat dari tabel 

3.38 mengenai hubungan interpersonal dimana pada hasil probling yang dilakukan 

peneliti kepada salah satu responden. Sedangkan yang paling rendah adalah 

indikator status sebagai pegawai perpustakaan, hal tersebut dipengaruhi oleh 

sebagian besar responden merupakan seorang guru mata pelajaran yang dimana 

sering disebut sebagai guru pustakawa dimana beberapa dari guru pustakawan 

tersebut agak merasa terbebani dengan tanggung jawab tersebut yang menurut 

sebagian dari beberapa responden tidak sesuai dengan keahlihan yang dimilikinya. 

Akan tetapi disisi lain dengan adanya tanggung jawab tambahan tersebut 

diharapkan pegawai perpustakaan maupun guru pustakawan, dapt lebih lagi 

menggali serta mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya.   

 Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik motivasi intrinsik 

dan motivasi ektrinsik yang diterima dan yang diberikan kepada pegawai 

perpustakaan sekolah, maka akan dapat berpengaruh bagi peningkatkan kinerja 

dari pegawai perpustakaan tersebut dan dapat menghasilkan pekerjaan yang baik 

pula. Akan tetapi jika faktor-faktor tersebut dianggap tidak dapat memuaskan 

dalam berbagai hal, misalnya masalah gaji yang dirasa kurang sesuai maupun 

tidak cukup tinggi ataupun dari kondisi kerja yang tidak menyenangkan, faktor 

faktor tersebut bisa menjadi sumber ketidakpuasan dan memiliki potensial yang 

kuat. Hal sebaliknya sebagai faktor motivator merupakan faktor-faktor yang 

agaknya mendorong semangat agar dapat mencapai hasil kerja yang lebih tinggi 

dan pekerjaan yang telah dikerjakan memberikan mutu lebih baik lagi 

kedepannya. Sebab hal-hal yang dirasa tidak memuaskan dapat digambarkan 

sebagai faktor hygine (ekstrinsik) dan ha-hal yang memuaskan sebagai Motivator 

(Intrinsik). 
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Motivasi intrinsik adalah sebuah dorongan yang ditimbulkan dari dalam 

diri setiap orang, dimana motivasi ini berkaitan dengan kepuasan. Namun 

kepuasan disini tidak dapat dikaitan dengan hal-hal yang bersifat materi, jadi 

motivasi ini secara otomatis dapat dirasakan oleh setiap pegawai perpustakaan 

yang apabila pegawai perpustakaan tersebut menyenangi dengan tulus 

pekerjaannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari 

luar. Apabila faktor-faktor dari ekstrinsik ini tidak terpenuhi, maka secara 

otomatis pegawai perpustakaan sekolah tidak akan merasa terpuaskan, dan hal 

tersebut dapat berpengaruh kepada hasil kerja pegawai perpustakaan sekolah.  

 Jadi pada kesimpulannya sebuah hubungan antara motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik merupakan sebuah hubungan yang tidak dapat dilepaskan dari 

diri pegawai perpustakaan sekolah khususnya. Motivasi intrisnik maupun 

ekstrinsik tersebut yang dapat mendorong pegawai pepustakaan sekolah untuk 

dapat melakukan sebuah pekerjannya dengan baik.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui mengenai gambaran 

faktor-faktor dalam memotivasi kerja pegawai perpustakaan sekolah pada 

SMA Negeri di Surabaya, berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti beberapa dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Pada umumnya pegawai perpustakaan sekolah SMA Negeri di 

Surabaya telah memiliki kesadaran yang sangat besar akan pentingnya 

sebuah motivasi didalam melakukan sebuah pekerjaaan yang telah 

menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban 

dari setiap pernyataan yang telah diajukan oleh peneliti kepada 

responden terkait dengan pentingnya sebuah motivasi yang dimiliki 

oleh setiap masing-masing responden. Pada gejala mengenai 

pentingnya sebuah motivasi yang diterima pada umumnya dari 50 

responden yang memberikan jawaban sebanyak 44 responden lebih 

banyak memiliki pandangan mengenai pentingnya sebuah motivasi 

yang tinggi didalam pekerjaannya, dibandingkan dengan pegawai 

maupun guru perpustakaan sebanyak 6 orang yang hanya memberikan 

kontribusi jawaban cukup penting dari sebuah motivasi didalam 

melakukan pekerjaan. Sebab tinggi rendahnya sebuah motivasi yang 

para pegawai perpustakaan miliki tersebut nantinya akan 

mencerminkan suatu semangat kerja seseorang didalam melakukan 

segala bentuk pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya. 
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2. Faktor motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri setiap individu 

tersebut seperti berikut beserta hasil dari setiap indikator dari faktor 

tersebut: Prestasi kerja (Achievement) = 3,82, Pengakuan (Rocognition) 

= 4,01, Tanggung Jawab (Responbility) = 3,38, Pertumbuhan untuk 

berkembang (The possibility of growth) = 3,87, dan Kerja itu sendiri 

(The Work itself) = 3,44. Sedangkan faktor motivasi ekstrinsik timbul 

karena adanya sebuah rangsangan yang berasal dari luar diri individu 

tersebut, misalnya : Upah atau Gaji (Salary) = 3,31, Prosedur dan 

Kebijakan Organisasi (Organizational policy and procedure) = 3,67, 

Penyeliaan/Pengawasan (Supervision) = 4,01, Hubungan Interpersonal 

(Interpersonal Relations) = 3,95, Kondisi Kerja (Working Conditions) 

= 2,92, Status (Status) = 2,57, dan Keamanan Kerja (Job Security) = 

3,89. 

 

3. Faktor motivasi ada dua bentuk yaitu, motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrisnik yang telah dimiliki oleh setiap dari individi dari pegawai 

perpustakaan sekolah. Dalam faktor motivasi intrinsik indikator yang 

paling tinggi adalah pengakuan (4,01), sedangkan indikator yang paling 

rendah didalam indikator faktor motivasi intrinsik adalah tanggung jawab 

(3,83). Kemudian pada faktor motivasi ekstrinsik dimana pada indikator 

penyeliaan/pengawasan (4,01) tergolong memiliki kategori tinggi, 

sedangkan pada indikator status (2,57) memiliki kaategori rendah. Dari 

hasil total keseluruhan pernyataan pada setiap indikator dari dua faktor 

motivasi dimana, motivasi intrinsik dengan nilai skor rata-rata 3,79 

(Tinggi) dan untuk motivasi ekstrinsik memiliki nilai skor rata-rata 

3,47 (Tinggi). Meskipun kedua faktor tersebut memiliki kategori nilai 

tinggi, namnun kedua motivasi tersebut dapat memberikan sebuah 

pengaruh yang sangat baik terhadap kerja bagi pegawai perpustakaan 

sekolah, namun hal ini tergantung pada motivasi yang para pegawai 

perpustakaan sekolah. Sebab setiap motivasi yang dimiliki akan 

menghasilkan bentuk motivasi yang tidak sama antara individu satu 
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dengan individu lainnya. Semakin baik motivasi intrinsik dan motivasi 

ektrinsik yang diterima dan yang diberikan kepada pegawai 

perpustakaan sekolah, maka akan dapt berpengaruh bagi peningkatkan 

kinerja dari pegawai perpustakaan tersebut dan dapat menghasilkan 

pekerjaan yang baik pula. 

 

 

V.2 Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulam yang telah dijelaskan secara 

singkat. Berikut saran yang dapat disampaikan oleh peneliti : 

 

1. Faktor Intrinsik dan Ekstrinsik  

a. Intrinsik  

Jika dapat dilihat indikator yang memiliki kecenderungan nilai rata-

rata paling rendah adalah indikator mengenai tanggung jawab yang 

miliki oleh pegawai perpustakaan memiliki hasil yang rendah jika 

dibandingkan dengan indikator lainnya. Dalam  hal ini peran sangat 

bagi pimpinan agar dapat lebih memotivasi pegawai untuk 

memupuk komitmen organisasi, agar pegawai dapat lebih 

bertanggung jawab terhadap tugas yang menjadi kewajibannya 

selaku pegawai perpustakaan sekolah. Dengan bertambahnya rasa 

tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pegawai perpustakaan 

sekolah terhadap pekerjaannya tentu saja akan berdampak baik 

pada meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

 

b. Ekstrinsik 

Kemudian pada indikator ekstrinsik yang memiliki nilai 

kecenderungan rata-rata rendah adalah status yang dimiliki 

pegawai perpustakaan maupun guru pustakawan dimana 

pengembangan karir yang dimiliki oleh pegawai perpustakaan 
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maupun guru pustakawan belum terlaksana dengan perbaikan-

perbaikan personal yang dilakukan untuk mencapai rencana dan 

tujuan karirnya. Pimpinan sebagai ujung tombak untuk dapat 

meningkatkan status pegawainya tersebut dengan mengirimkan 

pegawai perpustskaan, guru pustakawan maupu pustakawa untuk 

mengikuti berbagai bentuk sarana pelatihan yang diselenggarakan 

oleh badan perpustakaan daerah maupun yang diselenggarakan 

oleh perpustakaan umum kota.  

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh 

karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat belajar dari 

kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, agar penelitian yang 

dilakukan dapat lebih baik lagi. Kemudian bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan juga dapat membuktikan gambaran mengenai faktor 

motivasi intrisnik dan ekstrinsik melalui uji eksplanatif terkait faktor 

mana yang lebih memiliki peran didalam memotivasi pegawai 

perpustakaan sekolah. Selain itu peneliti selanjutnya dapat 

memberikan variasi baru terhadap setiap pertanyaan maupun 

pernyataan untuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik dengan lebih baik 

lagi, serta dapat memasukkan faktor-faktor pendukung lainnya yang 

lebih terbaru untuk dapat melihat kemungkinan lainnya faktor-faktor 

motivasi apa saja yang bisa berkembang di kalangan pegawai 

perpustakaan sekolah dan dapat menambahkan beberapa variable 

sehingga tidak hanya memiliki 2 variable, namun bisa 3-4 variable.  
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