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ABSTRAK 

Perpustakaan sekolah memiliki fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan 

kurikulum sekolah dengan target utamanya, yaitu siswa dan guru. Pegawai perpustakaan 

memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pengetahuan pemustakanya. Problematika  

yang terjadi adalah kurangnya jumlah pegawai pengelola perpustakaan sekolah yang memiliki 

latar belakang pendidikan pustakawan. Sebagian besar pegawai perpustakaan sekolah adalah 

guru honorer yang diberi tambahan tugas mengelola perpustakaan sekolah. Dengan fenomena 

yang beredar luas pada masyarakat umum bahwa pegawai honorer yang mengelola 

perpustakaan sekolah dirasa kebutuhan mereka kurang terpenuhi yang disebabkan oleh 

rendahnya upah yang merekaterima. Padahal menurut Maslow terpenuhinya berbagai kebutuhan 

seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhanrasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, 

serta aktualisasi diri berperan penting dalam menunjang motivasi kerja mereka. Penelitian ini 

hendak mengetahui sejauh mana kebutuhan-kebutuhan para pegawai di perpustakaan Sekolah 

Dasar Negeri di  Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dapat terpenuhi. Untuk mengetahui 

gambaran tersebut penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif ini dilakukan menggunakan 

pengambilan sampel purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 60 orang, serta 

menggunakan teknik analisis data skala Likert. Hasil dari penelitian ini menunjukan pada 

kebuthan fisiologis pegawai perpustakaan sekolah telah dapat dipenuhi dimana pada indikator 

kecupkupan gaji terdapat 53% responden merasa telah terpenuhi, untuk kecukupan pakaian 

terdapat 63% resonden telah dapat memenuhi, dan kemampuan untuk menempati rumah yang 

layak sebanyak 54% responden dapat memenuhinya. Pada kebutuhan rasa aman, sebagian besar 

pegawai perpustakaan telah dapat memenuhi. Dimana pada indikator keanyamanan sebanayak 

65% responden sudah terpenuhi, untuk indikator keamanan sebanyak 63,3% responden telah 

dapat terpenuhi, dan pada indikator perlindungan sebanyak 63,3% responden merasa telah 

terpenuhi. Pada kebuthan sosial sebagian besar pegawai perpustakaan telah dapat memenuhinya. 

Dimana pada indikator kerja sama sebanyak 68,4% responden telah terpenuhi, pada indikator 

kebutuhan akan rekan kerja sebanyak 64,7% responden tealah terpenuhi, dan pada indikator 

saling membantu dalam bertugas sebanyak 63% responden telah terpenuhi. Sedangkan pada 

kebutuhan akan penghargaan dan kebuthan aktualisasai diri pegawai perpustakaan sekolah 

belum dapat terpenuhi. 
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Pendahuluan 

Latar Belakang 

Perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan penunjang kegiatan belajar 

siswa di sekolah memiliki fugsi edukatif, informatif, dan rekreatif yang dapat dimanfaatkan 

demi memacu tercapainya tujuan pendidikan. Keberadaan perpustakaan di lingkungan 

sekolah menjadi sangat penting karena perpustakaan merupakan lembagi penyuplai sumber 

informasi dan pembelajaran utama bagi warga sekolah, sehingga perpustakaan seringkali 

disebut sebagai “jantung” bagi sekolah. Sebutan perpustakaan sebagai “jantung” bagi sekolah 

tak akan sempurna kiranya jika perpustakaan tidak turut berupaya untuk hidup dan senantiasa 

aktif dalam mengetahui serta memupuk motivasi pengelola perpustakaan agar dapat 

memenuhi kebutuhan membaca para penggunanya secara baik dan benar.  

Sementara itu pada kalangan tertentu membaca merupakan kebutuhan yang tidak bisa 

dilepaskan dari kehidupannya.Oran-orang yang menganggap bahwa membaca merupakan 

kebutuhan biasanya dia sudah mampu memenuhi kebutuhan lainnya yang lebih mendasar 

bagi kehidupan.Misalnya kebutuhan tentang pangan (makan), papan (rumah), sandang 

(pakaian).Tiga jenis kebutuhan ini merupakan unsur yang paling mendasar bagi kehidupan 

setiap orang yang oleh pemerintah selama ini dijadikan sebagai titik prioritas yang paling 

utama. Setelah tiga unsur utama di atas terpenuhi maka setiap orang dengan sendirinya akan 

berpikir tentang kebutuhan berikutnya, termasuk salah satunya adalah kebutuhan tentang 

pengetahuan yang kemudian melahirkan tindakan membaca. Tindakan membaca inilah yang 

secara langsung akan terkait dengan kegiatan perpustakaan. 

Ada beberapa teori tentang kebutuhan manusia, di antaranya adalah teori kebutuhan 

menurut Watson, teori kebutuhan menurut Sister Calista Roy dan teori kebutuhan menurut 

Abraham Maslow.Tetapi di antara ketiga teori yang peneliti sebutkan di atas yang paling 

terkenal adalah teori kebutuhan Maslow, yang mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu 

bertingkat-tingkat atau hirarkis. Bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus 

terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di 

tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi (Feist, Jess., 2010: 331).   

Perpustakaan merupakan sarana penunjang untuk belajar mandiri, sekaligus juga 

sebagai sarana untuk membantu menggairahkan semangat belajar, menumbuhkan minat baca, 

dan mendorong membiasakan anak belajar secara mandiri. Karena itu dibutuhkan suatu 

perpustakaan yang memberikan layanan prima, sehingga pengelola perpustakaan sekolah 
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diharapkan mampu memotivasi pegawai perpustakaan untuk dapat menciptakan hal 

tersebut.Perpustakaan sekolah pada dasarnya tidak terlepas dari peran pengelola perpustakaan 

yang dimana pengelola sebuah perpustakaan sekolah biasanya terdiri dari pustakawan, guru 

pustakawan, dan pegawai perpustakaan, yaitu sebagai tim pengelola perpustakaan sekolah. 

Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, koleksi buku-buku sebagai sarana 

menunjang proses belajar siswa, ditambah dengan tenaga pustakawan yang berkompeten 

sehingga dapat melayani pengguna terutama para siswa dan siswi terkait dengan informasi 

pendukung dalam mata pelajaran mereka. Sebagai pengelola perpustakaan memiliki peranan 

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

perpustakaan, mampu menyajikan pelayanan kepada pengguna sepuas mungkin, mampu 

memenuhi seluruh sarana prasarana dan perlengkapan yang diperlukan.Di samping juga 

harus mampu berkreatif menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang indah dan nyaman 

yang membuat para pembaca betah berlama-lama di situ. 

Disisi lain terdapat petugas perpustakaan dalam hal ini adalah guru yang diberikan 

tugas tambahan untuk mengelola perpustakaan, dimana petugas perpustakaan tersebut 

memiliki status yang berbeda dengan seorang pustakawan. Karena sebagian petugas 

perpustakaan merupakan seorang guru yang diberikan tugas tambahan untuk mengelola 

perpustakaan, selain itu petugas perpustakaan sebagian masih berstatus sebagai guru honorer 

yang selanjutnya direkrut oleh kepala sekolah dan ditempatkan di bagian perpustakaan 

sekolah. 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 petugas 

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 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 petugas perpustakaan pada beberapa perpustakaan sekolah di 

Tuban tersebut tidak sesuai dengan kompetensi ataupun keahlian yang dimiliki, misalnya saja 

seperti seorang guru mata pelajaran yang berkompeten dengan baik dibidangnya, kemudian 

pihak kepala sekolah memberika tanggung jawab ganda terhadap guru tersebut, yaitu 



 

 
 

bertugas mengelola sebuah perpustakaan sekolah, maka guru tersebut belajar dari awal terkait 

dengan bidang perpustakaan dengan mengikuti pelatihan kemudian seperti data yang didapat 

dari hasil seminar nasional, dikatan bahwa petugas yang melayani pengunjung adalah 

pegawai yang tidak memiliki latar belakang keilmuan perpustakaan. Data menunjukan bahwa 

hanya 6% perpustakaan sekolah di indonesia yang memiliki pegawai berlatar belakang 

keilmuan perpustakaan. Demikian kondisi memprihatinakn 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. 

Hal yang tidak kalah memprihatinkan lagi bahwa perhatian pemerintah terhadap nasib 

pustakawan juga masih sangat kecil.Hal nampak sekali dari amat sedikitnya tenaga 

pustakawan yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola perpustakaan sekolah, terutama 

di sekolah dasar.Padahal keberadaan perpustakaan di sekolah dasar sebenarnya sudah sangat 

dibutuhkan.Memang untuk mengangkat pegawai negeri yang yang bertugas khusus 

mengelola perpustakaan sekolah dasar adalah sangat tidak mungkin.Namun pemerintah 

sebenarnya dapat mengangkat petugas honorer atau semacam Pegawai Tidak Tetap untuk 

secara khusus mengelola perpustakaan sekolah tersebut. 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian lalu bahwa menurut teori kebutuhan Maslow 

salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan fisik yang di dalamnya tentu mencakup 

kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian.Kebutuhan fisik ini 

sangat terkait dengan penghasilan seseorang.Bagi para pengelola perpustakaan di sekolah 

dasar imbalan yang berupa gaji atau upah sangatlah penting guna memenuhi kebutuhan fisik 

tersebut.Jika timbul perasaan tidak puas terhadap imbalan yang di terima oleh seorang 

pegawai perpustakaan maka dapat menyebabkan timbulnya keluhan, mogok kerja, absennya 

pegawai, berhenti dari pekerjaan.Memang bagi sebagian kecil para pustakawan, gaji yang 

didapatkan sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, yaitu jika pustakawan tersebut 

masuk dalam kategori PNS (Pegawai Negeri Sipil).Namun bagi sebagian besar para petugas 

perpustakaan di sekolah dasar masalah gaji atau honor dirasakan masih kurang mencukupi. 

Artinya jika ditinjau dari kondisi itu maka kebutuhan fisiologis dari para pegawai 

perpustakaan masih belum terpenuhi.Meskipun demikian ini bukanlah kesalahan kepala 

sekolah, sebab memang belum ada anggaran khusus yang diberikan pemerintah. 



 

 
 

Data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zumi Zahra Samosir dan Iin Syahfitri 

di Universitas Sumatera Utara menunjukan bahwa 12 responden (34,29%) yang memberikan 

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 gaji yang diterima hampir setengah 

pustakawan pada perpustakaan USU merasa bahwa gaji yang mereka terima kurang sesuai 

dengan tuntutan pekerjaan yang mereka kerjakan. 

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Jati Setiati yang dimana 

juga berpendapat bahwa hasil frekuensi upah mengenai gaji yang diberikan telah sesuai 

dengan beban pekerjaan, dari hasil penelitian menunjukan 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 sesuia dengan beban pekerjaan dan 

standar yang ada. Dalam hal ini pegawai yang ada di lingkungan perpustakaan merasa gaji 

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

lingkungan perpustakaan ITS telah sesuai standar dalam hal pemberian upah atau gaji 

(Analisis faktor-faktor produktivitas kerja pada pegawai perpustakaan ITS. Stiati, Jati). 

Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi di tempat yang akan menjadi sasaran 

peneliian. Apakah perpustakaan-perpustakaan di Kabupaten Tuban juga menerapkan keadaan 

yang sama ?Dewasa ini setiap sekolah dasar di Kabupaten Tuban khususnya di Kcamatan 

Palang telah memiliki perpustakaan baik dalam kondisi yang representatif maupun dalam 

kondisi yang kurang memadai.Yang dimaksud kondisi representatif adalah apabila sekolah 

tersebut telah memiliki gedung atau bangunan perpustakaan tersendiri, memiliki koleksi buku 

yang memenuhi standar minimal dan memiliki petugas/pengelola perpustakaan. 

Sedang kondisi yang kurang memadai adalah jika perpustakaan menempati ruang 

kelas yang didobelfungsikan, koleksi bukunya hanya sedikit dan tidak dikelola oleh petugas 

secara khusus sehingga buku-buku tidak dikelola dengan baik.Di Kecamatan Palang terdapat 

sekolah yang perpustakaannya bisa dikategorikan cukup ideal. Perpustakaan sekolah ini 

memiliki gedung khusus perpustakaan yang cukup representatif, memiliki koleksi buku yang 

cukup standar, ada sarana prasarana lain seperti meja baca yang jumlahnya cukup memadai,  



 

 
 

Kemudian kondisi lingkungan kerja para pegawai juga harus diperhatikan agar 

pegawai perpustakaan dapat bekerja dengan baik dan lebih produktif 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 dalam bekerja dan menurunnya 

kreativitas, sehingga peran pimpinan sangat dibutuhkan untuk dapat menciptakan lingkungan 

kerja yang baik (Gerungan, 1978: 87). 

Dari uraian di atas nampak sekali bahwa pegawai perpustakaan sekolah sebagai 

manusia yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki berbagai kebutuhan yang bukan 

hanya kebutuhan fisik saja.Lebih dari itu para pegawai perpustakaan sekolah dasar juga 

memiliki kebutuhan keamanan, kebutuhan soaial (rasa sayang), kebutuhan tentang 

penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. 

Seperti yang dikatakan oleh Maslow dimana beliau mengemukakan sebuah hipotesis, 

bahwa Hirarki Kebutuhan Maslow mengikuti teori jamak yaitu seseorang berperilaku atau 

bekerja, karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Maslow 

berpendapat, kebutuhan yang diinginkan manusia berjenjang. Maslow mengemukakan lima 

tingkat kebutuhan, sebagai berikut: (1) Kebutuhan fisiologis, ialah Kebutuhan yang harus 

dipuaskan untuk dapat tetap hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, udara untuk 

bernafas, dan sebagainya. (2) Kebutuhan keselamatan dan keamanan, ialah kebutuhan akan 

keselamatan dan keamanan adalah kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yakni merasa 

aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. (3) 

Kebutuhan sosial, kebutuhan sosial adalah kebutuhan teman, interaksi, dicintai, dan 

mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan masyarakat lingkungannya, 

(4) Kebutuhan akan penghargaan ialah kebutuhan akan penghargaan adalah kebutuhan akan 

pengakuan dan penghargaan diri dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. (5) 

Aktualisasi diri, ialah kebutuhan tentang pembuktian untuk menggunakan kemampuan, 

keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang memuaskan. 

Jadi pada kesimpulannya faktor pendorong yang menyebabkan manusia termotivasi 

untuk berkerja dengan baik adalah karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap 

individu, organisasi maupun lembaga dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari 

hasil analisis itu peneliti tertarik untuk mengambil judul: “Analisis Kebutuhan Pegawai 



 

 
 

Perpustakaan Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palang Kabupaten 

Tuban.” 

Rumusan Masalah 

Bagaimanakah gambaran analisis kebutuhan pegawai perpustakaan yang ada di 

Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui secara jelas, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan para pegawai di 

perpustakaan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dapat terpenuhi. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini selain berguna bagi perkembangan bidang informasi dan 

masyarakat juga bermanfaat pada aspek yang lain, diantaranya : 

Manfaat Akademis 

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, 

khususnya bagi program studi ilmu informasi dan perpustakaan. Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 

Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

penjelasan terkait dengan informasi mengenai gambaran kebutuhan pegawai perpustakaan 

yang ada di Sekolah dasar di kecamatan palang Tuban, sebab pegawai perpustakaan sekolah 

pasti memiliki perbedaan dalam hal kebutuhan dalam bekerja sehingga penelitian ini dapat 

memberikan penjelasan terkait gambaran kebutuhan pegawai di perpustakaan sekolah dasar 

di kecamatan palang Tuban. 

 

Kebutuhan Pegawai Perpustakaan 

Istilah kebutuhan berasal dari kata “butuh” yang artinya sangat perlu (Yulius, S. dkk., 

1980: 33)  Membutuhkan artinya sangat memerlukan menggunakan; memerlukan. Kebutuhan 

artinya yang dibutuhkan.Dengan demikian domain kebutuhan manusia dapat diartikan 

sebagai yang dibutuhkan manusia. Kebutuhan pegawai perpustakaan berarti apa yang 

dibutuhkan pegawai perpustakaan. Pegawai perpustakaan sebagai bagian dari umumnya 



 

 
 

manusia tentunya apa yang dibutuhkan tidak jauh berbeda juga dengan manusia yang lainnya. 

Seperti halnya orang lain, para pegawai perpustakaan memerlukan kelangsungan kehidupan, 

baik hidup untuk dirinya sendiri sebagai individu juga hidup untuk keluarganya (anak dan 

istri/suaminya). Kebutuhan yang paling mendasar tentu adalah kebutuhan yang secara 

langsung berkenaan dengan kelangsungan hidup sehari-hari, misalnya kebutuhan tentang 

makan serta keperluan sehari-hari lainnya (Sajogyo, Ny. Pujiwati, 1985:90). 

Banyaknya kebutuhan yang ada dalam kehidupan manusia itulah yang memberikan 

dorongan kuat bagi setiap orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan, yang mana 

manfaat dari kegiatannya itu diharapkan dapat menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dengan demikian orang membutuhkan imbalan atau pengganti atas kegiatan yang 

ia lakukan yang bermanfaat untuk orang lain.  

Pada sisi lain kebutuhanjuga memiliki arti sebagai penggerak (to move). Sering pula 

kebutuhan manusia seiring dengan keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang 

merangsangnya untukmelakukan tindakan-tindakan.Terutama bagi mereka yang kebutuhan 

dasarnya sudah merasa tercukupi maka orang akan mudah terangsang sehingga seseorang 

akan terus berupaya untuk dapat memuaskan atau dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan 

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

tindakan yang dilakukan individu yang satu dengan lainnya untuk mencapai keinginannya 

jugas berbeda.Kebutuhan merujuk pada suatu kondisi dasar yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan, beberapa teori menganggap kekuarangan tentang kebutuhan akan 

mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal tertentu dalam berperilaku, sementara teori 

lain menganggap harapan dalam lingkungan yang menimbulkan bentuk-bentuk tertentu, 

tujuan dan tindakan yang mengikutinya. 

Pada saat tertentu, sesorang mempunyai banyak sekali kebutuhan. Ada kebutuhan 

biologis yang timbul dari keadaan tegang, seperti lapar, haus, atau rasa nyaman. Kebutuhan 

lainnya adalah kebutuhan psikologis yaitu timbul dari pengakuan, penghargaan dan rasa 

memiliki. Kadang-kadang memang suatu kebutuhan tidak cukup kuat mendorong seseorang 

untuk dapat bertindak. Suatu kebutuhan akan menjadi pendorong kuat apabila ditimbulkan 

sampai ada sesuatu identitas yang cukup. Dalam kondisi dilapangan tentu terkait pula dengan 

faktor yang memberikan semangat seorang pegawai perpustakaan sekolah dasar, dimana para 

pegawai perpustakaan yang sebagian besar masih merupakan guru honorer.  



 

 
 

Dengan demikian perhatian khusus yang diberikan kepada kebutuhan pegawai 

perpustakaan merupakan suatu hal yang penting sebab pada dasarnya semangat kerja 

seseorang tidak dapat diamati secara langasung tetapi dapat diinterpretasikan didalam pola 

tingkah laku dari individu tersebut.Perhatian yang dimaksud dapat berupa rangsangan dan 

dorongan yang dapat membuat serta mempengaruhi individu tersebut lebih bergairah bekerja. 

Jadi dapat dikatakan bahwa kekuatan bekerja seseorang terseut tidak berkembang dengan 

sendirinya, melainkan juga karena telah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.  

Oleh karena itu dalam kaitan ini perlu juga dilihat faktor-faktor apa saja yang 

memungkinkan terbentuknyaperilaku positif para pegawai perpustakaan sekolah dasar, aspek 

apa saja yang berkembang sehingga para pegawai perpustakaan sekolah tersebut merasa 

terdorong kuatuntuk melakukan kegiatan kerja secara baik. 

Faktor-faktor Timbulnya Kebutuhan 

 Faktor-faktor yang dapat menimbulkan lahirnya kebutuhan seseorang yaitu tanggung 

jawab, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, pengembangan dan kemajuan. Faktor yang 

menimbulkan rasa kebutuhan seseorang bisa datang dari luar diri yang bersangkutan tetapi 

juga bisa merupakan kebutuhan yang asli tercipta dari dalam diri sendiri.Pengaruh dari luar 

yang dimaksud termasuk di antaranya adalah adalah gaji yang rendah, kebijakan pimpinan, 

hubungan kerja dengan sesame teman, lingkungan kerja yang konsumtif, dan sebagainya. 

Dari penjelasan terkait faktor-faktor kebutuhan di atas, setiap pegawai perpustakaan pasti 

juga memiliki faktor-faktor tersebut. Akan tetapi setiap pegawai memiliki faktor yang 

berbeda-beda yang mampu mendorong timbulnya kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat saat 

bagaimana mereka mensikapi semua faktor-faktor dalam kehidupan masing-masing, baik 

factor dari dalam diri maupun factor-faktor dari luar atau lingkungannya. Jadi factor-faktor 

timbulnya kebutuhan seseorang bisa berasal dari dirinya sendiri dan bisa pula karena 

dorongan atau rangsangan dari lingkungannya. 

Faktor Pendorong Pemenuhan Kebutuhan 

 Faktor pendorongpemenuhan kebutuhan diartikan sebagai factor yang dapat 

menimbulkan lahirnya rasa cukup pada diri seseorang terhadap kebutuhan hidupnya. Faktor 

ini terukur oleh diri setiap subyek yang membutuhkan sesuatu dan pada hakekatnya hanya 

diri subyek itu sendiri yang mampu merasakan apakah kebutuhannya sudah terpenuhi atau 

belum.Dengan demikian ukuran pemenuhan setiap orang bisa berbeda-beda, baik ditinjau 

dari jenis kebutuhannya maupun ukuran perasaan masing-masing.Oleh karena itu dalam 



 

 
 

konteks penelitian ini salah satu tujuan dari diterapkannya kuesioner adalah untuk 

menggambarkan apakah setiap pegawai perpustakaan sebagai subyek penelitian sudah 

merasa terpenuhi kebutuhannya atau belum, dan hal itu tergambar dari hasil jawaban 

kuesioner yang ada. 

Kebutuhan Menurut Maslow 

Dari sekian banyak teori tentang kebutuhan manusia itu yang paling popular dan 

mudah dimengerti adalah tori Maslow. Dalampapernya yang berjudul "A Theory of Human 

Motivation" (1943) Abraham Maslow menguraikan adanya tingkatan kebutuhan dasar 

manusia yang ia gambarkan dalam bentuk piramida. Teori yang ia beri nama “Hierarcy of 

needs” ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet 

Berdasarkan observasinya itu, ia mendapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih 

diprioritaskan dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Contoh jika si kera merasa haus, 

maka individu kera itu akan cenderung ulebih memuaskan dahaganya daripada makanan. Hal 

ini disebabkan bahwa kera dapat hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu.Sementara 

jika tanpa air, kera hanya dapat hidup selama beberapa hari saja.Karena itu kebutuhan tentang 

air lebih kuat (prioritas) daripada kebutuhan tentang makanan.Kebutuhan-kebutuhan 

inilahyang oleh Maslow sering disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan dasar yang secara 

hierarki bagaikananak tangga yang bertingkat-tingkat (hirarki). 

Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang akan berusaha memenuhi kebutuhan 

yang lebih pokok (fisiologis) sebelum ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih 

tinggi (perwujudan diri). Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu 

sebelum kebutuhan yang lebih tinggi seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku 

seseorang.Hal yang penting dalam pemikiran Maslow ini bahwa kebutuhan yang telah 

dipenuhi memberi semangat untuk melakukan sesuatu. Apabila seseorang memutuskan 

bahwa ia menerima uang yang cukup untuk pekerjaan dari organisasi tempat ia bekerja, maka 

uang tidak mempunyai daya intensitasnya lagi. Jadi bila suatu kebutuhan mencapai 

puncaknya, kebutuhan itu akan berhenti menjadi energi utama dari perilaku. Kemudian 

kebutuhan kedua mendominasi, tetapi walaupun kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan itu 

masih mempengaruhi perilaku hanya intensitasnya yang lebih kecil. 

Teori kebutuhan Maslow, menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 

suatu hirarki. Tingkat yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis dan tingkat yang 
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palingtinggi adalah kebutuhan perwujudan/aktualisasi diri. Dalam Hipotesisnya menyatakan 

bahwa setiap manusia ada lima hirarkhi kebutuhan yaitu  

a. Kebutuhan fisiologis,  

Kebutuhan fisiologis ialah kebutuhan paling dasar pada setiap orang atau dengan kata 

lain bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara 

fisik. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang perlu dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan paling 

pokok. Diantaranya yaitu: makanan, perumahan, pakaian, udara untuk bernafas, dan 

sebagainya. Manusia yang merasa lapar akan selalu terdorong untuk makan, bukan untuk 

mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua 

kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpumuhikan. Di masyarakat yang sudah 

mapan, kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar tetap ada tetapi sudah merupakan sebuah 

gaya hidup. Mereka biasanya sudah memiliki memenuhi kebutuhan makanan, tetapi ketika 

mereka berkata akan makan maka yang mereka pikirkan adalah rasa enakatau kelezatan 

makanan, bukan rasa lapar semata-mata.Di pihak lain seseorang yang benar-benar lapar tidak 

akanmemperdulikansoal rasa lezat, bau yang sedap, gaya ataupun bentuk makanan.  

Ada dua hal terutama yang membedakan kebutuhan fisiologis dengan kebutuhan-

kebutuhan lain. Pertama, kebutuhan fisiologis adalah satu-satunya kebutuhan yang bisa 

memiliki ukuran yang jelas, artinya bahwa manusia dapat dengan jelas merasakan cukup 

pada titik tertentu yakni jika sudah kenyang.Jika ia sudah merasa kenyang maka daya 

penggeraknya untuk makan lagi akan hilang. Misalnya jika seseorang baru saja makandan 

sudah merasa kenyang makaapabila dipaksa untuk makanan lagi dia akan merasa mual. 

Kedua, kebutuhan fisiologis memiliki ciri khas pada hakikat pengulangannya.Contohnya, 

setelah beberapa lama orang makan, maka ia pada saatnya akan menjadi lapar lagi dan akan 

mengulang untuk mencari makanan lagi. Demikian terus menerus ia akan melakukan 

kegiatan ini secara berulang-ulang sampai di akhir hayatnya. Pengulangan seperti ini tidak 

terjadi pada tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya, jika seseorang merasa 

terpenuhi untuk bisa dihargai orang lain maka ia akan merasa cukup sepanjang masih mampu 

mempertahankan rasa harga dirinya. 

Jadi dari semua itu dapat diambil intisari bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini 

memiliki karakteristik: 

1)  memiliki relatif independen satu sama lainnya. 

2)  Dalam banyak kasus mereka dapat diidentifikasi dengan sebuah lokasi khusus di 

dalam tubuh (misalnya perasaan lapar, haus,  yang dapat dikaitkan dengan perut). 
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b. Kebutuhan rasa aman 

Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis merasa cukup, maka dalam diri manusia akan 

terciptakebutuhan lainialah kebutuhan tentang rasa aman. Kebutuhan ini meliputi: kebutuhan 

akan keamanan, yaitu proteksi terhadap gangguan fisik dan emosi. Artinya aman di sini 

antara lain rasa aman fisik, butuh stabilitas, butuh ketergantungan, perlindungan dan merasa 

bebas dari kekuatan lain yang mengancam. Merasa aman dari kriminalitas, peperangan, 

terorisme, aman dari penyakit, rasa takut, rasa cemas, bahaya, kerusuhan serta bencana 

alam.Bisa pula berupa kebutuhan aman secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan 

seperti tidak difitnah, tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan sebagainya. Kebutuhan 

akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak memiliki ukuran 

yang tegas dan juga tidak bisa terpenuhi secara total.Orang tidak akan pernah dapat 

perlindungan sepenuhnya dari ancaman-ancaman, misalnya bencana alam bisa terjadi 

sewaktu-waktu,  ataubisa pula datang dari perilaku orang lain.  

Maslow berpendapat bahwajika seseorang merasa tidak aman maka ia akan 

bertingkah laku tidak jauh berbeda dengan anak-anak yang tidak aman. Mereka akan 

bertingkah laku seakan-akan selalu takut, stress dan selalu butuh perlindungan. Seseorang 

yang merasa tidak aman membutuhkan keadaan yang stabil, bahkan seringkali secara 

berlebihan serta akan berusaha secara sungguh-sungguhuntuk menghindari hal-hal yang 

bersifat mencurigakanatau hal-hal yang tidak diharapkannya.Karena itu tidak mengherankan 

jika di kalangan pegawai atau karyawan banyak yang membentuk organisasi danmereka 

semuanya  merasatergantung pada organsasinya untuk memperoleh ketentraman, keamanan 

dan peningkatan kesejahteraan. 

c.   Kebutuhan Sosial / Disayangi 

Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka 

muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki-dimiliki. Kebutuhan sosial / 

disayang yaitu kebutuhan yang meliputi: teman, interaksi, dicintai, dan mencintai, serta 

diterima dalam pergaulan kelompok pekerja dan masyarakat lingkungannya. Setiap 

orangpasti memiliki dorongan untuk diperlukan oleh orang lain agar ia diakui sebagai warga 

atau komunitas sosialnya. Wujud nyata dari kebutuhan ini bisa berupa rasa bersahabat, 

keinginan memiliki pasangan hidup, memiliki keturunan, butuh dekat pada keluarga, atau jika 

ia masih muda kebutuhan antarpribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. 
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Seringkali ada orang yang merasa bahwa kebutuhan cintanya sudah banyak terpenuhi 

sejak kanak-kanak, atau ada pula orang yang berkeyakinan bahwa dirinya akanbisa diterima 

oleh orang-orang yang di sekitarnya.Ada pula orang yang memiliki kekuatan mental yang 

cukup, misalnya saat ada orang lain yang menolak dirinya, ia tidak akan merasa hancur dan 

tetap stabil mentalnya.Menurut Maslow, perasaan cinta menyangkut hubungan yang sehat 

dan penuh kasih sayang antara dua orang atau mungkin lebih, termasuk sikap saling 

percaya.Sering kali hubungan cinta menjadi rusak apabila salah satu pihak merasa khawatir 

jika kelemahan-kelemahannyadiketahui pasangannya. Maslow juga menjelaskan bahwa 

kebutuhan rasa cinta meliputi rasa saling memberi dan saling menerima.Manusia harus 

mampu memahami cinta, harus mampu menjelasnya pada pihak lain seperti anak-anaknya, 

dan juga menciptakannya. Apabila kondisi ini gagal maka dunia akansering dilanda rasa 

benci, permusuhan dan sebagainya. 

d.    kebutuhan akan penghargaan 

Setelah kebutuhan sosial dan disayangi tercukupi, selanjutnya manusia akan 

berlanjutuntuk mengejar kebutuhan berikutnya yaitu untuk berprestasi dan memiliki 

gengsi.Pada intinya kebutuhan akan penghargaan diri mencakup kebutuhan untuk mencapai 

kepercayaan dir, prestasi, kompetensi, pengetahuan, penghargaan diri, dan kebebasan serta 

independensi (ketidak ketergantungan). Menurut Maslow ada dua kategori kebutuhan orang 

yang berkaitan dengan penghargaan ini, ialah kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. 

Kebutuhan yang rendah misalnya kebutuhan untuk dihormati orang lain, kebutuhan akan 

status sosial, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, dan 

sebagainya. Dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terlalu terikat dengan prestasi 

atau skill.Sedangkan kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan yang umumnya terbentuk 

karena prestasi atau kemampuan diri (pada tahapan pemula). Misalnya kompetensi, prestasi, 

penguasaan bidang tertentu, dan semacamnyaPada saat manusia dapat memenuhi kebutuhan 

untuk dihargai,ini (baik yang rendah maupun yang tinggi) maka mereka dengan sendirinya 

sudah siap untuk memasuki domain aktualisasi diri, yaitu kebutuhan tertinggi dalam teori 

Maslow. 

e.     Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan ini merupakan tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar yang digagas oleh 

Maslow, yangpada intinya merupakan kebutuhan-kebutuhan individu untuk merealisasi 

potensi yang ada pada dirinya secara berkelanjutan yang berupa kemampuan, keterampilan, 

dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Status&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketenaran
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemuliaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengakuan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Reputasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Apresiasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Martabat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diri&action=edit&redlink=1


 

 
 

Atau dengan kata lain kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk membuktikan dan 

menunjukan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, setiap orangakan berusaha 

mengembangkan diri semaksimal mungkin yang terkait dengan segala potensi yang 

dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan 

keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus menerus untuk memenuhi potensi. 

Lebih lanjut Maslow menggambarkan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi 

diri sendiri sepenuhnya, menjadi apa saja sesuai dengan kemampuannya. Semula ahli ini 

berasumsi bahwa kebutuhan untuk aktualisasi diri akanlangsung muncul setelah kebutuhan 

untuk dihargai terpenuhi, Akan tetapi ternyata ia kemudian menyadari bahwa kenyatannya 

banyak anak muda yang sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannyayang lebih rendah seperti 

harga diri, namun mereka belum juga mampu mencapai aktualisasi diri.  

Aktualisasi diri digambarkan Maslow sebagai berikut: 

 Acceptance and Realism: Orang yang paham dan realistis terhadap diri mereka 

sendiri, orang lain serta lingkungan di sekitarnya. 

 Problem centering: Orang yang merespon kesulitan orang lain dan membantu 

memecahkan masalahnya.Memiliki rasa tanggungjawan padalingkungan sosialnya. 

 Spontaneity: Orang yang mammu secara spontan menselaraskan pikiran dan 

perilakunya. Sikapnya terbuka dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan lain. 

 Autonomy and Solitude: Orang yang memiliki kemandirian, butuh aktuaisasi diri 

tentang kemampuannya.  

 Continued Freshness of Appreciation: Orang yang selalu segar dan bersemangat 

dalam memberikan apresiasi terhadap keberhasilan orang lain.  

 Peak Experiences: Orang yang mampu memanfaatkan pengalamannya dan 

menjalankan dengan suka cita.  

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan 

kuantitatif yaitu pencarian data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan 

mengacu pada pembuktian konsep/teori yang digunakan, tipe penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. 

 



 

 
 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui mengenai sejauh mana kebutuhan 

pegawai perpustakaan sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Palang Kabupaten 

Tuban dapat terpenuhi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

beberapa dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Pada umunya kondisi kebutuhan pegawai perpustakaan sekolah pada SD Negeri di 

kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagian besar telah terpenuhi. Dapat dibuktikan dengan 

penejelasan pada bab sebelumnya bahwa dari lima kebutuhan yang ada, tiga kebuthan yaitu 

kebutuhan fisiologis dengan skor 2,56, kebutuhan rasa aman dengan skor 2,51 dan kebutuhan 

sosial dengan skor 2,63 masuk dalam kategori tinggi, dimana kebutuhan sosial adalah 

kebutuhan yang sangat dapat dipenuhi oleh pegawai perpustakaan sekolah SD Negeri di 

kecamatan, dapat dibuktikan dengan skor 2,63 adalah skor yang paling tiggi diantara 

keutahan lainnya, disusul dengan kebutuhan fisiologis dengan skor 2,56 dan kebutuhan rasa 

aman.dengan skor 2,51. Sedangkan hanya dua dari lima kebuthan yang belum dapat dipenuhi 

oleh pegawai perpustakan sekolah SD Negeri di kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yaitu 

akan penghargaankebutuhan aktualisasi diri dengan perolehanskor 2,36  dan kebutuhan 

aktualisasi diri dengan skor 2,41. Sehingga dapat darik kesimpulan bahawa pegawai 

perpustakaan sekolah di kecamatan palang kabupaten tuban telah dapat memenuhi sebagian 

besar dari kebutuhnnya terkait dengan lima kebutuhan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya. 
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