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ABSTRAK

Tesis ini membahas motivasi pustakawan dalam menulis karya ilmiah di
Perpustakaan Kota Yogyakarta. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1)
untuk mengetahui motivasi pustakawan dalam menulis karya ilmiah populer di
Perpustakaan Kota Yogyakarta dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi motivasi menulis pustakawan di Perpustakaan Kota Yogyakarta.
Dalam penelitian ini, ada sebanyak 7 (tujuh) pustakawan yang dijadikan sebagai
informan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Teknik analisis data menggunakan Data Reduction
(reduksi data), Data Display (penyajian data) dan Conclusion Drawing/ penarikan
kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara mndalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Uji validitas
data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil dalam
penelitian ini, diperoleh simpulan bahwa (1) kegiatan tulis menulis mampu
memenuhi kelima hierarki kebutuhan pustakawan antara lain: (a) kebutuhan fisik:
adanya honorium atau insentif dan kenaikan gaji , (b) kebutuhan rasa aman: dapat
menyelesaiakan tugas khususnya menulis artikel secara tepat waktu, (c)
kebutuhan sosial: dari menulis akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat
sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan masyarakat atau sebagai media
promosi perpustakaan., (d) kebutuhan penghargaan: dapat terkenal, (e) kebutuhan
rasa ingin berkembang: adanaya keinginan agar ilmu perpustakaan dapat
disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain dan mencoba menggali kemampuan pada diri
pustakawan. (2) Faktor internal yang mempengaruhi pustakawan menulis antara
lain : (a) hobi membaca, (b) keinginan, (c) latar belakang pendidikan, (d)
tanggung jawab pekerjaan, dan (e) pengakuan. Sedangkan faktor eksternal antara
lain: (a) Organisasi tempat bekerja, (b) Sistem Imbalan, (c)  Pengumpulan angka
kredit, (d) Hubungan dengan teman sekerja, (e) Kebutuhan organisasi, (f) Ajakan
atasan, (g) Keluarga, (h) Tersedianya sarana dan prasarana publikasi. Selanjutnya
saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pustakawan lebih produktif dalam
mempublikasikan karya ilmiah populernya dan motivasi menulis tidak hanya karena
angka kredit yang diperoleh melainkan atas kesadaran dari dalam diri mereka.

Kata kunci: motivasi menulis, sumber motivasi, faktor-faktor menulis
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan.

Komunikasi yang dilakukan secara lisan berarti seseorang dapat langsung

menyampaikan pesan kepada lawan bicaranya sehingga pesan langsung

kepada yang dituju. Berbeda halnya dengan komunikasi secara tulisan lebih

cenderung terstruktur dan teratur karena pesan yang akan disampaikan kepada

penerima pesan dan waktunyapun cenderung lebih lama, namun isi pesan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.1 Terkadang dalam

komunikasi secara lisan seseorang tidak dapat mengingat semua bagian,

namun jika dituangkan dalam bentuk tulisan, maka seseorang dapat

mengingatnya kembali dengan lebih baik. Komunikasi tertulis sudah lama

dikenal, dan masih digunakan sampai saat ini. Komunikasi tertulis sangat

berperan dalam penyebaran informasi dan dimanfaatkan oleh berbagai bidang,

seperti bidang ekonomi, hukum, pertanian, teknologi, pendidikan,

perpustakaan dan lain sebagainya.

Motivasi sangatlah dibutuhkan bagi seseorang. Dengan motivasi yang

tinggi maka seseorang akan mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya,

salah satunya pustakawan. Pustakawan dalam tugasnya tidak hanya mampu

menyelesaikan pekerjaan teknisnya saja, melainkan harus mampu dalam hal

1 Dalman, Ketrampilan Menulis (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.
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pengembangan profesinya. Dalam pengembangan profesi ada beberapa unsur

yang harus dikerjakan salah satunya unsur menulis. Seperti halnya dengan

menulis, tanpa motivasi yang kuat memang tidak akan mampu menulis

apalagi menjadi penulis profesional. Sebagai pustakawan aktivitas menulis

perlu ditumbuhkan pada jiwa mereka. Salah satunya yaitu adanya motivasi

dari dalam diri pustakawan agar mau mencoba melakukan aktivitas menulis.

Cara menumbuhkan motivasi dari masing-masing pustakawan tentunya

berbeda-beda. Ada yang termotivasi ketika ada dari teman sesama pustakawan

yang mempunyai hobi menulis telah banyak menghasilkan banyak karya

tulisnya sehingga akan penasaran kemudian mencobanya atau dari diri

seorang pustakawan itu sendiri yang mempunyai kegemaran dalam menulis.

Sekali lagi, aktivitas menulis merupakan kegiatan yang harus dikuasai oleh

seorang pustakawan dimasa sekarang dan yang akan datang.

Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 2

tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan

Angka Kreditnya disebutkan bahwa salah satu unsur kegiatan utama dari

pustakawan adalah pengembangan profesi. Kegiatan pengembangan profesi

meliputi membuat karya tulis ilmiah, menyusun pedoman/petunjuk teknis,

menerjemahkan/ menyadur buku, melakukan tugas sebagai ketua kelompok/

koordinator atau memimpin unit perpustakaan, menyusun kumpulan tulisan

(bunga rampai), dan memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat

konsep. Unsur kegiatan pengembangan profesi diberlakukan untuk semua
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jenjang jabatan, mulai jabatan yang terendah hingga jabatan yang tertinggi,

dari Pustakawan Pelaksana (II/b) hingga Pustakawan Utama (IV/e).

Pada kenyataannya sudah ada pustakawan yang telah menghasilkan karya

ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal ilmiah, majalah- majalah ilmiah

maupun populer yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan. Sekarang ini sudah

banyak jurnal ilmiah, majalah, buletin yang diterbitkan oleh beberapa lembaga

pemerintahan maupun swasta dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan

bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dapat menjadi sarana

bagi pustakawan untuk menyebarluaskan karya ilmiah yang telah mereka

hasilkan, seperti halnya pada Perpustakaan Kota Yogyakarta.

Penulis memilih Perpustakaan Kota Yogyakarta sebagai objek penelitian

karena ada beberapa alasan. Pertama, Perpustakaan Kota Yogyakarta telah

menerbitkan majalah Pradipta dan buletin Pradipta: Media Informasi dan

Berita Perpustakaan Kota Yogyakarta sebagai bentuk wadah bagi pustakawan

dalam mempublikasikan dan menerbitkan karya ilmiah populer yang

dihasilkan oleh pustakawan di Perpustakaan Kota Yogyakarta. Sementara ini

untuk buletin telah terdaftar pada ISSN (International Standart Serial of

Numbering), sedangkan untuk majalah sendiri pendaftarannya masih dalam

proses. Selain majalah dan buletin, wadah lain yang bisa digunakan untuk

mempublikasikan tulisan dari pustakawan yaitu website Perpustakaan Kota.

Bentuk dari karya ilmiah populer yang diterbitkan adalah sebuah karya tulis

yang menggunakan pendekatan ilmiah namun dalam penyajiannya

menggunakan bahasa yang umum dan mudah dipahami oleh pembaca.



4

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimungkinkan adanya motivasi

pustakawan dalam menulis karya ilmiah, sehingga perlu dilakukan penelitian

lebih lanjut.

Kedua, pustakawan pada Perpustakaan Kota Yogyakarta secara continue

aktif dalam menulis, sehingga karya mereka hampir selalu ada setiap kali

diterbitkannya edisi terbaru dari majalah maupun buletin tersebut. Hal ini

dikarenakan sudah adanya minat dari pustakawan sendiri untuk melakukan

kegiatan kepenulisan. Kegitan tulis menulis di Perpustakaan Kota tidak serta

merta siapa yang mau melainkan sudah terjadwal dari setiap periode

penerbitan buletin, majalah maupun tulisan pada website.2

Ketiga, menurut bapak Triyanta selaku pustakawan yang telah penulis

wawancarai menyatakan bahwa hampir semua pustakawan yang bekerja di

Perpustakaan Kota telah melakukan kegiatan kepenulisan. Mereka telah

menerbitakan karyanya di majalah maupun di buletin yang diterbitkan oleh

Perpustakaan Kota Yogyakarta. Hal itu menandakan bahwa sudah adanya

motivasi menulis bagi pustakawan pada Perpustakaan Kota Yogyakarta.

Dari 27 (dua puluh tujuh) pustakawan yang ada hampir sudah melakukan

kegiatan kepenulisan pada Majalah Pradipta dan Buletin Pradipta meskipun

intensitas publikasinya tidak menentu. Dengan rincian bahwa ada sebanyak 8

(delapan) pustakawan yang berstatus PNS dan 19 (sembilan belas)

pustakawan berstatus non PNS. Adapun pustakawan yang berstatus non PNS

masih terbagi menjadi dua jenis yaitu 13 (tiga belas) pustakawan merupakan

2 Dokumentasi dari Perpustakaan Kota Yogyakarta.
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pustakawan kontrak dari UIN Sunan Kalijaga dan 6 (enam) pustakawan

merupakan tenaga honorer. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu

antara tahun 2013 - 2015, publikasi karya ilmiah populer banyak dihasilkan

oleh pustakawan PNS. Rata-rata publikasi yang dihasilkan minimal 4 (empat)

artikel. Sedangkan pustakawan non PNS rata-rata publikasi karya ilmiah

populernya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) artikel. Jadi kegiatan kepenulisan

karya ilmiah paling sering dilakukan oleh para pustakawan yang berstatus

PNS, meskipun demikian mereka yang pustakawan non PNS pun sudah

melakukan kegiatan kepenulisan yang intensitas publikasinya masih sedikit.3

Berikut adalah daftar pustakawan yang menulis karya ilmiah populer yang

telah dipublikasikan di Majalah Pradipta dan Buletin Pradipta dalam kurun

waktu 2013-2015:

Tabel 1.1

Daftar Pustakawan Yang Menulis Karya Ilmiah Populer

No Nama Golongan Jabatan
Tempat Publikasi

JumlahMajalah
Pradipta

Buletin
Pradipta

1 Rr.
Kusmardwik
arini

Penata
Tk.I, III/d

Pustakawan
Penyelia - 2 2

2 Triyanta Penata,
III/c

Pustakawan
Muda

4 12 16

3 Ratri Suci
Nazarini

Penata
Muda,
III/a

Pusakawan
Pelaksana
Lanjutan

2 4 6

4 Nurlia
Rahmawati

Penata
Muda,
III/a

Pustakawan
Pelaksana
Lanjutan

1 3 4

5 Agustina Sri
Sawitri

Pengatur
Tk.I, II/d

Pustakawan
Pelaksana

1 3 4

3 Ibid.
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Lanjutan
6 Budi Isti

Wijayanti
Pengatur
Tk.I, II/d

Pustakawan
Pelaksana
Lanjutan

1 3 4

7 Sri Anik
Lestari

Pengatur
Tk.I, II/d

Pustakawan
Pelaksana

1 3 4

8 Ismail Husein Pengatur,
II/c

Staf
Perpustakaa
n

- 1 1

9 Priyo
Setiyono

Penata
Muda
Tk.I, III/b

Staf
Perpustakaa
n

- 2 2

10 Emitya
Sustiwi

-
Pustakawan
Honorer

- 2 2

11 Istiana
Yulikaningty
as

-
Pustakawan
Honorer - 2 2

12 Lailiyatul
Anisah

-
Pustakawan
Honorer

- 2 2

13 Rahmat
Sunyoto

-
Pustakawan
Honorer

- 2 2

14 Fajar
Nugroho

-
Pustakawan
Honorer

- 1 1

15 Annisa
Rohmawati

-
Pustakawan
Honorer

1 1 2

16 Ayun Ratna
Wati

-
Pustakawan
Honorer

- 1 1

17 Nurul Aidha
A

-
Pustakawan
Honorer

1 1 2

18 Vita Risma Y
-

Pustakawan
Honorer

- 1 1

19 Yulia
Nurrohmah

-
Pustakawan
Honorer

- 1 1

20 Agus
Setiawan

-
Pustakawan
Honorer

- 1 1

21 Ahmad
Anwar

-
Pustakawan
Honorer

- 1 1

22 Ali Mukti
-

Pustakawan
Honorer

- 1 1

23 Budi
Martono

-
Pustakawan
Honorer

- 1 1

24 Erlan Eka
Praja

-
Pustakawan
Honorer

- 1 1

25 Miftahul
Huda

-
Pustakawan
Honorer

- 1 1
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26 Rahmat Iqbal
-

Pustakawan
Honorer-

- 1 1

27 Zaini Styo A
-

Pustakawan
Honorer

- 1 1

Sumber Data: Olahan Peneliti 2016

Dari data di atas terlihat hampir semua pustakawan sudah pernah

melakukan kegiatan dalam kepenulisan karya ilmiah baik yang berstatus PNS

maupun non PNS. Motivasi dalam kepenulisan karya ilmiah populer pun akan

berbeda-beda. Hal tersebut dapat diketahui dari mana sumber motivasi itu

berasal. Menurut Suwatno ada dua sumber motivasi yaitu motivasi intrinsik

dan motivasi ekstrinsik4. maka penulis tertarik untuk melakukan analisis

mengenai motivasi pustakawan dalam menulis karya ilmiah, sehingga

mengambil penelitian dengan judul “Motivasi Pustakawan dalam Menulis

Karya Ilmiah Studi Kasus Di Perpustakaan Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Apa motivasi pustakawan di Perpustakaan Kota Yogyakarta dalam

menulis karya ilmiah populer?

2. Faktor-faktor apa saja yang memotivasi pustakawan di Perpustakaan

Kota Yogyakarta dalam menulis karya ilmiah populer?

3. Apa saja hambatan pustakawan di Perpustakaan Kota Yogyakarta dalam

menulis karya ilmiah populer?

4 Suwatno dan Doni Juni Priansa, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi
Publik dan Bisnis (Bandung: Alfabeta,  2011), 171.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan tujuan

penelitian sebagai berikut:

1.1 Untuk mengetahui motivasi pustakawan dalam menulis karya ilmiah di

Perpustakaan Kota Yogyakarta

1.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menulis

pustakawan di Perpustakaan Kota Yogyakarta.

1.3 Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami pustakawan di

Perpustakaan Kota Yogyakarta dalam menulis karya ilmiah populer.

2. Kegunaan

Dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memiliki

kegunaan sebagai berikut:

2.1 Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca

khususnya para penggiat perpustakaan terutama mengenai peningkatan

dan pengembangan sumber daya manusia dalam hal kepenulisan di bidang

perpustakaan dan motivasi dalam hal kepenulisan tersebut.

2.2 Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga Perpustakaan Kota

Yogyakarta yakni untuk mengetahui apa saja motivasi menulis

pustakawannya.
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D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian sejenis

yang dapat dijadikan kajian pustaka antara lain:

Pertama, oleh Janet Clapton dalam bentuk paper yang diterbitkan dalam

Jurnal Library and Information Research Volume 34 No.106 pada tahun 2010

dengan judul “Library and Information Science Practitioners Writing for

Publication: Motivations, Barriers and Supports. Penelitian ini bertujuan

untuk menyelidiki motivasi dari praktisi dalam bidang ilmu perpustakaan di

Inggris dalam hal publikasi, faktor-faktor yang menghabat dan pendukungnya

Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif.

Sampel penelitian ini adalah 100 praktisi dalam bidang ilmu perpustakaan

pada bulan September 2009 di 12 publikasi. Hasil yang diperoleh dalam

penelitian ini yaitu motivasi menulis masih rendah karena kurangnya

dukungan untuk para penulis, belum ada kesadaran diri untuk menulis dan

mempublikasikan tulisannya, belum adanya pengakuan profesional, dan izin

resmi dari budaya organisasi mereka. Hambatan yang ditemukan dalam

penelitian tersebut yaitu kurangnya waktu, kurangnya kepercayaan pada

keterampilan, dan kebutuhan untuk dukungan dari teman seprofesi dari

angkatan kerjanya.5

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Zocson Silalahi mahasiswa

Universitas Negeri Medan dalam bentuk tesis pada tahun 2012 dengan judul

5 Janet Clapton, “Library and Information Science Practitioners Writing for Publication:
Motivations, Barriers and Supports,” Library and Information Research Volume 34, no.106
(2010), di bawah “Settings,”
http://www.lirgjournal.org.uk/lir/ojs/index.php/lir/article/view File/217/287 (diakses 2 Oktober,
2015).
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“Hubungan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah dan Motivasi Berprestasi

dengan Kinerja Guru di Kabupaten Simalungun. Tujuan dari penelitian ini

untuk mengetahui hubungan kemampuan menulis karya llmiah dengan kinerja

guru, mengetahui hubungan motivasi berprestasi dengan kinerja guru serta

mengetahui hubungan antara kemampuan menulis karya ilmiah, motivasi

berprestasi secara bersarna-sama dengan kinerja guru pembina di Kabupaten

Simalungun. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenisnya

korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah guru pembina di Kabupaten

Simalungun. Sampel penelitian sebanyak 40 orang yang ditentukan dengan

tekhnik sample acak berdasarkan proporsi strata (proportional stratified

random sampling). Dari hasil penelitian dan analisis data diperoleh bahwa

tingkat kecenderungan kemampuan menulis karya ilmiah adalah sedang,

motivasi berprestasi tinggi dan kinerja guru adalah sedang. Hasil analisis

regresi ganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier positif dan berarti

antara kemampuan menulis karya ilmiah dan motivasi berprestasi dengan

kinerja guru.6

Ketiga, penelitian dengan judul “Pengaruh Sk Menpan Nomor

132/Kep/M.Pan/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka

Kreditnya Terhadap Produktivitas Karya Ilmiah Pustakawan Universitas

Diponegoro” yang ditulis oleh Laila Nur Fitriani dan Yuniwati BYPMYRR

dalam Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013. Jenis

6 M. Zocson Silalahi,  “Hubungan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah dan Motivasi
Berprestasi dengan Kinerja Guru di Kabupaten Simalungun”, dalam
http://digilib.unimed.ac.id/hubungan-kemampuan-menulis-karya-ilmiah-dan-motivasi-berprestasi-
dengan-kinerja-guru-di-kabupaten-simalungun-201.html. (diakses 4 Oktober).
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penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey.

Hasil analisis data dan pembahasan terhadap 36 pustakawan Universitas

Diponegoro sebagai responden yang diambil dengan menggunakan teknik

Proportionate Stratified Random Sampling maka dalam meneliti pengaruh SK

Menpan Nomor 132/Kep/M.Pan/12/2002 tentang jabatan fungsional

pustakawan dan angka kreditnya terhadap produktivitas karya ilmiah

pustakawan Universitas Diponegoro maka, tidak adanya pengaruh SK

Menpan Nomor 132/KEP/M.Pan/12//2002 terhadap produktivitas karya ilmiah

Pustakawan. Dari hasil jawaban responden menunjukkan bahwa meskipun

penilaian angka kredit dirasa sudah sesuai namun produktivitas pustakawan

dalam menghasilkan karya ilmiah masih rendah.7

Keempat, penelitian dari Asih Subekti dengan judul “Upaya

Meningkatkan Motivasi dan Keterampilan Menulis Narasi pada Siswa Kelas

IV Sekolah Dasar Negeri 1 Manyaran Melalui Penggunaan Media Gambar

Berseri” dalam bentuk tesis tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk

meningkatkan motivasi menulis narasi melalui media gambar berseri dan

meningkatkan keterampilan menulis narasi melalui media gambar berseri

siswa Kelas IV SD Negeri 1 Manyaran. Penelitian ini merupakan penelitian

tindakan kelas (Classroom Action Research). Subjek penelitian adalah siswa

sebanyak 30 orang terdiri dari 16 anak laki-laki dan 14 anak perempuan serta

1 orang guru kelas. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan

7 Laila Nur Fitriani dan Yuniwati BYPMYRR, “Pengaruh Sk Menpan Nomor
132/Kep/M.Pan/12/2002 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya Terhadap
Produktivitas Karya Ilmiah Pustakawan Universitas Diponegoro” Jurnal Ilmu Perpustakaan
Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 dalam http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jip/ article
/view File/2996/2860. (diakses 1 April 2016).
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kualitatif. Hasil penelitian dikemukakan bahwa pembelajaran dengan

menggunakan media gambar berseri semakin meningkatkan motivasi menulis

narasi siswa Kelas IV SD Negeri 1 Manyaran.8

Kelima, penelitian dari Tari Eka Miyanti dengan judul “Penulisan Karya

Ilmiah Pustakawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN

Syahid) Jakarta” dalam skripsi tahun 2014. Tujuan dari penelitian tersebut

yaitu untuk mengetahui intensitas pustakawan UIN Syahid melakukan

penelitian dalam suatu bidang tertentu yang kelak menghasilkan sebuah karya

ilmiah, latar belakang penulisan karya ilmiah dan mafaat yang didapatkan dari

penulisan karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang didapat dari 14

informan menunjukkan bahwa hasil karya tulis ilmiah yang ditulis oleh

pustakawan UIN Syahid masih rendah dan faktor utama penulisan karya

ilmiah yaitu jumlah angka kredit dari menulis yang tinggi.9

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan

oleh penulis yaitu, pada penelitian pertama merupakan penelitian dengan

metode campuran yaitu metode kuantitatif dan kualitatif sedangkan dalam

penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif saja yang membahas

mengenai faktor apa saja yang memotivasi pustakawan dalam menulis.

8 Asih Subekti, “Upaya Meningkatkan Motivasi dan Keterampilan Menulis Narasi pada
Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Manyaran Melalui Penggunaan Media Gambar Berseri”
dalam bentuk tesis tahun 2009. Dalam http://dglib.uns.ac.id/dokumen/detail/27074/Hubungan-
Penguasaan-Kalimat-Efektif-dan-Motivasi-Menulis-Dengan-Keterampilan-Menulis-Surat-Niaga.
(diakses April 2016).

9 Tari Eka Miyanti dengan judul “Penulisan Karya Ilmiah Pustakawan Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah (UIN Syahid) Jakarta” dalam skripsi tahun 2014. Dalam
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29879/3/TARI%20EKA%20MIYANTI-
FAH.pdf. (diakses 1 April 2016).
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Penelitian kedua, ketiga dan keempat sama-sama menggunakan metode

penelitian kuantitatif Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan

metode kualitatif. Selanjutnya penelitian kelima menggunakan metode

penelitian kualitatif yang membahas mengenai intensitas publikasi karya

ilmiah pada pustakawan sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas

mengenai motivasi menulis karya ilmiah pada pustakawan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Menurut Moleong10 penelitian kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah. Selanjutnya pengertian lain juga disampaikan oleh

Sugiono:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

10Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),
6.
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data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi11.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong12 “penelitian

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku

yang diamati”.

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitan

kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan prosedur tertentu untuk

memahami situasi atau makna tertentu secara alamiah sehingga

menghasilkan data deskriptif.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus.

Studi kasus tampak sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan

dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok atau organisasi, suatu

program, atau suatu situasi kemasyarakatan13. Suatu kasus dalam studi kasus

merupakan situasi khusus yang dipilih oleh penulis. Maka penulis berupaya

untuk menelaah sebanyak dan sedalam mungkin data yang bersangkutan

dengan subyek yang akan diteliti. Dengan metode ini data yang

dikumpulkan kemudian disusun dalam bentuk sederhana agar mudah

dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga dapat terlihat dengan jelas apa saja

faktor atau alasan yang mendasari motivasi menulis pustakawan di

Perpustakaan Kota Yogyakarta. Kekhususan lain yaitu di Perpustakaan Kota

11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2009),  9.

12 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, 4.
13 Ibid.
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kegiatan menulis karya ilmiah populer telah menjadi kegiatan rutin yang

sifatnya dijadwal, sehingga seluruh pustakawan sudah pernah terlibat dalam

kegiatan menulis.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan, yaitu Februari-

April 2016 yang bertempatkan di Perpustakaan Kota Yogyakarta Jl. Suroto

No. 9, Kotabaru Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55212.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pustakawan yang berada di

Perpustakaan Kota Yogyakarta. Subjek dalam penelitian tersebut nantinya

akan dijadikan informan-informan yang diharapkan dapat memberikan

informasi yang terkait dengan pokok-pokok masalah yang akan dicarikan

jawabannya.

Informan penelitian dalam penelitian kualitatif adalah istilah kata

informan kunci yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam

penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik

purposive sample (sample bertujuan). Penulis menggunakan purposive

sampling untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari

sample yang sedikit. Pada awalnya penulis menelusur informan, kelompok-

kelompok, tempat-tempat atau peristiwa-peristiwa kunci yang mempunyai

informasi yang kaya dari mereka dan pada sub-sub unit dipilih untuk kajian
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yang lebih dalam. Dengan kata lain, informan yang dipilih mempunyai

pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang sedang

diinvestigasi oleh penulis. Dalam penelitian ini ada sebanyak 27 (dua puluh

tujuh) pustakawan, 8 (delapan) pustakawan merupakan PNS dan 19

(sembilan belas) non PNS tapi subjek yang akan dijadikan informan kunci

dalam penelitian ini adalah khusus pustakawan yang berstatus PNS di

Perpustakaan Kota Yogyakarta.

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pustakawan di

Perpustakaan Kota Yogyakarta yang pernah menulis karya ilmiah popular

dan karyanya telah diterbitkan dalam Majalah Pradipta dan/atau Buletin

Pradipta, setidaknya 4 (empat) kali dalam kurun waktu tahun 2013-2015.

Pemilihan sampel dengan kriteria tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan

bahwa, pustakawan tersebut memang telah menulis karya ilmiah populer.

Jadi ada sebanyak 7 (tujuh) informan yang memenuhi kriteria tersebut.

Selanjutnya nama-nama pustakawan yang akan dijadikan informan dalam

penelitian ini sebagai berikut: Rr. Kusmardwikarini, Triyanta, Ratri Suci

Nazarani, Nurlia Rahmawati, Agustina Sri Sawitri, Budi Isti Wijayanti, dan

Sri Anik Lestari.

Sedangkan objek dalam penelitian yaitu variabel penelitian atau yang

menjadi titik perhatian suatu penelitian14. Benda, hal dan sebagainya yang

dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Obyek dalam

14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), 118.
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penelitian ini adalah motivasi menulis pustakawan di Perpustakaan Kota

Yogyakarta.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data

primer dan data sekunder agar mempermudah dalam hal pengumpulan data,

pengerjaan, dan penyelesaian kegiatan penelitian secara maksimal.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat

lainnya.15 Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penulis

melakukan observasi partisipatif dan wawancara mendalam kepada 7

(tujuh) informan yaitu pustakawan di Perpustakaan Kota Yogyakarta.

Langkah awal yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data

primer dari informan dengan membuat time schedule untuk pertemuan.

Kemudian langkah selanjutnya penulis mewancarai informan dan hasil

dari wawancara tersebut data yang terambil digunakan untuk

mendapatkan informasi tentang apa saja yang memotivasi pustakawan di

Perpustakaan Kota Yogyakarta. Data primer lain penulis dapatkan dari

bagian Tim Redaksi Majalah dan Buletin Pradipta yaitu berupa soft file

karya ilmiah Pustakawan Kota Yogyakarta di Majalah dan Buletin

Pradipta dari tahun 2013-2015.

b. Data sekunder

15 Joko P. Subagyo, Metode Penelitian:dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta,1997), 87.
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Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan

digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder tersebut

bersumber dari buku-buku literatur, teori-teori hasil penelitian, hasil

karya ilmiah, dan sumber data elektronik berupa jurnal-jurnal dari

internet yang dapat menunjang kegiatan penelitian.16 Penulis

menggunakan teori dari Abraham Maslow yang dikutip dari bukunya

Sondang Siagian yang berjudul “Teori Motivasi dan Aplikasinya” dan

dari jurnal internasional dari penulis Janet Clapton dengan judul “Library

and Information Science Practitioners Writing for Publication:

Motivations, Barriers and Supports” sebagai referensi utama.

Sebenarnya data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis

yaitu data internal dan data eksternal. Dalam penelitin ini penulis hanya

menggunakan data internal saja yaitu mengenai hasil kepenulisan karya

ilmiah pada pustakawan di Perpustakaan Kota Yogyakarta yang

berbentuk soft file yang penulis dapatkan di bagian Tim Redaksi Majalah

dan Buletin Pradipta.

Penulis menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat

penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui

wawancara langsung dengan pustakawan di Perpustakaan Kota

Yogyakarta.

16 Subagyo, P. Joko, Metode Penelitian: dalam Teori dan Praktek, 88.
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6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis

untuk mendapatkan data yang diinginkan. Dalam penelitian kualitatif data

yang diperlukan harus mendalam, jelas, dan spesifik. Pada penelitian ini

digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi.

a. Observasi partisipatif

Dalam observasi ini penulis terlibat langsung dengan kegiatan

sehari-hari orang yang diteliti atau yang digunakan sebagai sumber

penelitian. Dengan observasi ini maka data yang diperoleh akan lebih

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap

perilaku yang nampak.17 Metode ini digunakan penulis untuk

mengamati secara komprehensif tempat penelitian yaitu Perpustakaan

Kota Yogyakarta dan mengamati segala hal yang relevan dengan

masalah penelitian seperti hasil dari publikasi karya ilmiah di Majalah

dan Buletin Pradipta.

b. Wawancara mendalam (Indepth Interview)

Setelah memperoleh informan yang bersedia untuk diwawancarai,

selanjutnya pada tahap ini dilakukan wawancara mengenai motivasi

menulis pustakawan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara

mendalam yang bersifat bebas dan menggunakan pedoman wawancara

yang berisi garis besar dari permasalahan yang diteliti. Wawancara

17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 145.
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dilakukan dengan bercakap-cakap secara tatap muka maupun tidak.

Penulis menggunakan metode wawancara tidak struktur dalam penelitian

ini. Meskipun penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak

terstruktur tapi penulis tetap menggunakan kisi-kisi wawancara yang

disandarkan pada teori motivasi yang ada. Metode ini dimaksudkan

untuk mendapatkan kekayaan data untuk menjawab pertanyaan penulis.

Menurut Sugiyono18 agar hasil wawancara dapat terekam dengan

baik dan ada bukti telah dilakukan wawancara kepada informan kunci

ataupun sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:

1) Buku Catatan.

Buku catatan ini berfungsi untuk mencatat semua percakapan

dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang

kecil/notebook yang digunakan untuk membantu mencatat data hasil

wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku catatan

kecil yang bertujuan untuk menulis kata kunci dari jawaban

informan yang dianggap penulis penting dan hal-hal yang berkaitan

dengan temuan-temuan baru.

2) Alat Perekam Suara (Tape Recorder).

Alat perekam suara (tape recorder) berfungsi untuk merekam

semua percakapan atau pembicaraan. Penulis merekam dan

menyimpan hasil wawancara dengan menggunakan HP Sony

Experia J dengan memanfaatkan aplikasi perekamnya.

18Ibid.
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3) Alat pemotret (Camera).

Alat pemotret (camera) berfungsi untuk memotret kalau

peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber

data. Penulis memotret menggunakan HP Sony Experia J dengan

memanfaatkan aplikasi camera.

Jadi agar dapat diperoleh data yang valid, maka peneliti dalam

penelitian ini menggunakan ketiga alat di atas yaitu buku catatan,

alat perekam, dan alat pemotret.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono19 dokumen merupakan catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dalam melakukan metode dokumentasi penulis menggunakan

dokumen pokok yaitu data internal termasuk arsip-arsip yang berkaitan

mengenai struktur organisasi, profil pustakawan, data-data mengenai

organisasi, data-data majalah dan buletin yang dihasilkan di Perpustakaan

Kota Yogyakarta.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong20 analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja

seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam

19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 240.
20Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, 280.
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periode tertentu21. Jadi dalam penelitian ini analisis data bisa dimulai ketika

proses pengumpulan data berlangsung. Adapun analisis data yang digunakan

dengan Model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman analisis

data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan secara terus-

menerus.22 Analisis data yang dimaksud yaitu reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.23 Adapun rinciannya sebagai

berikut:

a. Data Reduction (reduksi data)

Data reduction (reduksi data) dapat diartikan sebagai proses pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan

sehingga reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Tahap

reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan pemilihan,

penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul

dari catatan penulis di lapangan dan dari hasil wawancara yang dilakukan

oleh penulis. Selanjutnya akan dituliskan rangkumannya dalam sebuah

tabel, agar mudah dimengerti.

21Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R& D
(Bandung: Alfabeta, 2013),  337.

22Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 1992), 20.

23 Ibid.
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b. Data Display (penyajian data)

Penyajian data yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif. Namun data display (penyajian data)

dapat dilakukan dalam bentuk lain yaitu dengan berbagai jenis matriks,

grafis, jaringan, dan bagan. Penulis mengumpulkan data-data dari

lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi setelah itu

penulis reduksi. Hasil dari reduksi tersebut kemudian dipilih hal-hal

pokok mengenai masalah penelitian, data tersebut bisa kemudian

disajikan dalam bentuk bentuk teks yang bersifat naratif. Data disajikan

dengan mengelompokkan sesuai dengan sub bab masing-masing, sesuai

dengan pertanyaan dalam wawancara yang telah penulis buat.

c. Conclusion Drawing/ penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan dan dibahas, langkah selanjutnya yaitu penarikan

kesimpulan. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh,

peneliti membuat simpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

8. Uji validitas data.

Uji validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi

pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti24.

Sejak awal penelitian kualitatif dirancang tidak sekaku penelitian kuantitatif.

Masalah yang ditetapkan bisa jadi berubah setelah turun kelapangan karena

ada yang lebih penting dan mendesak dari masalah yang sudah ditetapkan

sebelumnya. Demikian juga ketika melakukan wawancara dan observasi.

24 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R& D,
363.
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Oleh karena itu secara berkelanjutan selalu diperlukan pemeriksaan

keabsahan data yang dikumpulkan sehingga tidak terjadi informasi yang

salah atau tidak sesuai dengan konteksnya.

Dalam penelitian ini untuk melakukan uji keabsahan data

menggunakan strategi validasi yang lebih ditekankan pada prosesnya.

Validasi dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai usaha untuk

menilai akurasi dari berbagai temuan, sebagaimana yang dideskripsikan

dengan baik oleh peneliti dan para partisipan. Validasi merupakan salah

satu kekuatan khas dari penelitian kualitatif di mana laporan tersebut yang

dihasilkan melalui penghabisan waktu yang panjang dilapangan, deskripsi

tebal yang terperinci, dan kedekatan peneliti dengan partisipan dalam studi

tersebut menambah nilai atau akurasi studi. 25 Strategi validasi yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Penulis hanya

menggunakan teknik triangulasi karena dengan berbagai jenis triangulasi

yang digunakan seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik dan

triangulasi waktu dapat mencakup beberapa strategi validasi. Creswel

merekomendasikan untuk penelitian kualitatif setidaknya menggunakan

dua dari delapan strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Jenis

trianggulasi yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu cara meningkatkan kepercayaan dan

kredibilitas penelitian dengan mencari atau menambah data dari

25 John W. Creswel. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima
Pendekatan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 347-352.
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beragam dan berbagai sumber. Caranya adalah dengan mengkonfirmasi

ulang data hasil wawancara yang sudah dilakukan terhadap satu

informan kepada informan lainnya, untuk mendapatkan kepercayaan

dan kredibilitas data.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau

sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik pengecekan yang sering

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.26 Cara-cara

pengecekan keabsahan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1) Penulis membandingkan data hasil pengamatan yang diperoleh

melalui observasi dengan data yang diperoleh melalui

wawancara.

2) Penulis membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara

dengan isi dokumen

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara sistematik terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan, diuraikan mengenai latar belakang, tujuan dan

kegunaan penelitian, metodelogi penelitian, kajian pustaka dan

sistematika pembahasan.

Bab II. Memaparkan kerangka teoritik yang dipakai dalam penelitian tesis

ini.

26Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif , 330.
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Bab III. Bab ini membahas tentang gambaran umum perpustakaan kota dan

pustakawan Perpustakaan Kota Yogyakarta. Didalam bab ini

dideskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan terhadap

Perpustakaan Kota Yogyakarta, mulai dari sejarah, visi dan misi,

tujuan dan fungsi, struktur organisasi, koleksi, layanan hingga

penelusuran di Perpustakaan Kota Yogyakarta kemudian diukuti

bahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi objektif

pustakawannya.

Bab IV. Bab ini membahas mengenai analisa faktor yang mempengaruhi

motivasi menulis pustakawan di Perpustakaan Kota Yogyakarta.

Dalam bab ini akan mengupas tuntas mengenai faktor apa saja

yang mmotivasi pustakawan itu menulis.

Bab V. Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap jawaban dari keseluruhan pertanyaan

dalam wawancara yang telah dilakukan kepada 7 (tujuh) orang informan dan

penelitian di Perpustakaan Kota Yogyakarta, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Apabila ditinjau dari teori motivasi Abraham Maslow, maka kegiatan tulis

menulis mampu memenuhi kelima hierarki kebutuhan pustakawan antara

lain:

a. Kebutuhan fisik

Dapat disimpulkan bahwa dari ke 7 (tujuh) informan mereka sepakat

bahwa menulis dapat memenuhi kebutuhan fisik bagi pustakawan.

Karena dari penulisan tersebut pustakawan mendapatkan imbalan materi

berupa honorium atau insentif sehingga dari perolehan materi tersebut

dapat digunakan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan fisiknya.

Selain itu menurut mereka semakin pustakawan giat menulis semakin

cepat angka kredit terkumpulkan dan hal tersebut berpengaruh terhadap

kenaikan pangkat. Sehingga dari hasil tersebut akan berpengaruh juga

pada gaji pustakawan yang dapat memberikan hasil lebih untuk

mncukupi kebutuhan sehari-harinya.



117

b. Kebutuhan rasa aman

Dapat disimpulkan bahwa dari ke 7 (tujuh) informan mereka sepakat

bahwa menulis dapat memenuhi kebutuhan rasa aman bagi pustakawan.

Kegiatan menulis akan mendorong pustakawan dalam meningkatkan

profesionalismenya sebagai seorang pustakawan. Sebagai seorang

pustakawan ahli poin menulis merupakan yang harus dipenuhinya. Apa

lagi kalau menulis adalah sebuah tugas jadi mau tidak mau harus

dilaksanakan sehingga akan terpenuhinya kebutuhan rasa aman seperti

yang telah dijadwalkan oleh Redaksi Buletin dan Majalah Pradipta.

Kalau tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh buruk bagi kinerjanya.

c. Kebutuhan sosial

Dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) dari ke 7 (tujuh) informan sepakat

bahwa menulis dapat memenuhi kebutuhan sosial bagi pustakawan.

Kegiatan tulis menulis mampu memenuhi kebutuhan sosial karena ide,

pemikiran, dan pengalaman yang dipaparkan pustakawan melalui tulisan

berupa artikel merupakan sesuatu yang bermanfaat atau kadang sangat

dibutuhkan masyarakat. Dari tema-tema yang diangkat oleh pustakawan

yang umumnya bertemakan perpustakaan dan kepustakawanan tersebut

dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui apa saja informasi

yang terdapat di Perpustakaan Kota Yogyakarta dengan model tulisan

yang mudah dipahami. Sedangkan 6 (enam) informan menyatakan belum

merasa terpenuhinya kebutuhan sosial dari kegiatan menulis
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d. Kebutuhan penghargaan

Dapat disimpulkan dari ke 7 (tujuh) informan sepakat bahwa kebutuhan

penghargaan bisa didapatkan dari kegiatan menulis. Mereka bisa dikenal

oleh masyarakat sebagai pustakawan yang tidak hanya menyelesaikan

tugas teknis saja itu merupakan wujud pengahargaan secara sederhana.

Dengan tulisan mereka yang sering dimuat di beberapa media secara

otomatis dapat menaikkan derajat dari eksitensi pustakawan itu sendiri.

Menurutnya  pustakawan yang menulis lambat laun akan mendapatkan

kedudukan terhormat dalam masyarakat. Karena mereka telah

memberikan ilmu pengetahuan, ajaran, dan nilai positif kepada

masyarakat dengan kesadaran mereka.

e. Kebutuhan rasa ingin berkembang

Dapat disimpulkan dari ke 7 (tujuh) informan sepakat bahwa menulis

bagian dari pemenuhan kebutuhan akan rasa ingin berkembang.

Kebutuhan aktualisasi diri yang melekat pada pustakawan merupakan

wujud dari semakin berkembangnya ilmu-ilmu lain dibidang selain

perpustakaan dan kepustakawanan. Dari keaadaan seperti itu mereka

termotivasi supaya bisa disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain. Dari segi

individual, kebutuhan aktualisasi juga dibutuhkan. Mengingat akan

kesadaran pada diri mereka bahwa setiap mahkluk hidup memiliki rasa

ingin berkembang maka atas kesadaran itu mereka mencoba menggali

kemampuan yang dimilikinya. Jadi menulis merupakan bagian dari

pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri bagi pustakawan.
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Sehingga dari hasil penlitian yang didapatkan terkait dengan motivasi

menulis pada pustakawan masih adanya relevansi teori motivasi yang

dikemukakan oleh Abraham Maslow yaitu lima hierarki kebutuhan

manusia diantaranya yaitu: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman,

kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan rasa ingin

berkembang.

2. Adapun faktor yang memotivasi para pustakawan dalam menulis karya

ilmiah populer ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal

tersebut antara lain dipengaruhi dari 1) minat membaca, 2) keinginan

mengembangkan ide, 3) tanggung jawab pekerjaan, dan 4) ingin diakui.

Sedangkan faktor eksternal antara lain: 1) Organisasi tempat bekerja, 2)

Sistem Imbalan, 3)  Pengumpulan angka kredit, 4) Hubungan dengan

teman sekerja, 5) Kebutuhan organisasi, 6) Ajakan atasan, 7) Keluarga, 8)

Tersedianya sarana dan prasarana publikasi 9) latar belakang pendidikan,

Rata-rata dari jawaban ketujuh informan tersebut adalah faktor dari

pengumpulan angka kredit yang paling dominan. Informan tersebut

menyatakan bahwa poin menulis menyumbang cukup banyak dalam

pengajuan daftar usulan angka kredit, sehingga hal tersebut akan

berpengaruh terhadap kenaikan jabatan atau pangkat mereka.

3. Hambatan dalam menulis sebagaian besar pustakawan adalah waktu yang

dimiliki mereka tidak banyak. Selain itu ada beberapa informan yang

masih mengalami kesulitan untuk memulai menulis. Mereka kesulitan
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untuk menentukan judul dan mengalami kebingungan dalam menentukan

judul.

B. Saran

Pustakawan yang telah menulis karya ilmiah populer, hendaknya terus

memotivasi dirinya dalam menulis lagi agar lebih produktif. Dengan memotivasi diri

sendiri untuk menulis, pustakawan dapat meningkatkan kemampuan diri yang

dimiliki, sehingga motivasi untuk menulis tidak hanya karena angka kredit yang

diperoleh mereka atas kesadaran dari dalam diri mereka.

Untuk Perpustakaan Kota Yogyakarta hendaknya terus memotivasi para

pustakawan untuk terus menulis khususnya untuk pustakawan yang berstatus non

PNS. Perpustakaan Kota Yogyakarta juga diharapkan dapat terus mengadakan

pelatihan, seminar atau bintek mengenai kepenulisan, agar pengetahuan pustakawan

mengenai tulis-menulis semakin luas, dan membuat pustakawan bersemangat untuk

menulis dan merangsang pustakawan yang non PNS agar termotivasi untuk menulis.

Selain itu hendaknya Perpustakaan Kota Yogyakarta memberikan waktu khusus bagi

pustakawan untuk menulis karya ilmiah agar karya yang dihasilkan lebih banyak lagi

dan berkualitas.
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Lampiran 1

CATATAN LAPANGAN /FIELD NOTE

No Tanggal Informan Kegiatan Hasil
1 6 Februari

2016
Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Triyanta)

Wawancara tentang
bagaimana
kepenulisan
pustakawan di
Perpustakaan Kota
Yogyakarta

Dokumen,
Wawancara,
Rekaman
Suara

2 10 Februari
2016

Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Triyanta)

Wawancara tentang
gambaran umum
Perpustakaan Kota
Yogyakarta

Dokumen,
Wawancara,
Rekaman
Suara

3 18 Februari
2016

Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Ratri)

Wawancara tentang
motivasi dalam
menulis, faktor-
faktor yang
mempengaruhi, tema
kepenulisan, hasil
tulisan, dan
hambatan dalam
menulis.

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
dan dokumen
tentang judul-
judu tulisan.

18 Februari
2016

Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Budi)

Wawancara tentang
motivasi dalam
menulis, faktor-
faktor yang
mempengaruhi, tema
kepenulisan, hasil
tulisan, dan
hambatan dalam
menulis.

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
dan dokumen
tentang judul-
judu tulisan.

18 Februari
2016

Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Anik)

Wawancara tentang
motivasi dalam
menulis, faktor-
faktor yang
mempengaruhi, tema
kepenulisan, hasil
tulisan, dan
hambatan dalam
menulis.

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
dan dokumen
tentang judul-
judu tulisan.

19 Februari
2016

Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Kus)

Wawancara tentang
motivasi dalam
menulis, faktor-
faktor yang

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
dan dokumen
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mempengaruhi, tema
kepenulisan, hasil
tulisan, dan
hambatan dalam
menulis.

tentang judul-
judu tulisan.

19 Februari
2016

Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Lia)

Wawancara tentang
motivasi dalam
menulis, faktor-
faktor yang
mempengaruhi, tema
kepenulisan, hasil
tulisan, dan
hambatan dalam
menulis.

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
dan dokumen
tentang judul-
judu tulisan.

19 Februari
2016

Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Triyanta)

Wawancara tentang
motivasi dalam
menulis, faktor-
faktor yang
mempengaruhi, tema
kepenulisan, hasil
tulisan, dan
hambatan dalam
menulis.

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
dan dokumen
tentang judul-
judu tulisan.

19 Februari
2016

Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta

Wawancara tentang
motivasi dalam
menulis, faktor-
faktor yang
mempengaruhi, tema
kepenulisan, hasil
tulisan, dan
hambatan dalam
menulis.

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
dan dokumen
tentang judul-
judu tulisan.

15 April 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Triyanta)

Wawancara
tambahan:
menanyakan kembali
mengenai judul
publisitas

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
soft copy dan
hard copy
artikel yang
diterbitkan.

15 April 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Budi)

Wawancara
tambahan:
menanyakan kembali
mengenai judul
publisitas

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
soft copy dan
hard copy
artikel yang
diterbitkan.
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15 April 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Kus)

Wawancara
tambahan:
menanyakan kembali
mengenai judul
publisitas

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
soft copy dan
hard copy
artikel yang
diterbitkan.

19 April 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Anik)

Wawancara
tambahan:
menanyakan kembali
mengenai judul
publisitas

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
soft copy dan
hard copy
artikel yang
diterbitkan.

19 April 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Ratri)

Wawancara
tambahan:
menanyakan kembali
mengenai judul
publisitas

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
soft copy dan
hard copy
artikel yang
diterbitkan.

19 April 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Tina)

Wawancara
tambahan:
menanyakan kembali
mengenai judul
publisitas

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
soft copy dan
hard copy
artikel yang
diterbitkan.

19 April 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Lia)

Wawancara
tambahan:
menanyakan kembali
mengenai judul
publisitas

Catatan
tertulis,
rekaman suara,
soft copy dan
hard copy
artikel yang
diterbitkan.

25 Mei 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Triyanta)

Uji validitas data
terhadap informan
dengan
mengkonfirmasi
ulang dari transkip
wawancara.

Hasil daari uji
validitas
berupa
persetujuan
dari hasil
transkip
wawancara

25 Mei 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota
Yogyakarta(

Uji validitas data
terhadap informan
dengan
mengkonfirmasi

Hasil daari uji
validitas
berupa
persetujuan
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Budi) ulang dari transkip
wawancara.

dari hasil
transkip
wawancara

26 Mei 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Lia)

Uji validitas data
terhadap informan
dengan
mengkonfirmasi
ulang dari transkip
wawancara.

Hasil daari uji
validitas
berupa
persetujuan
dari hasil
transkip
wawancara

28 Mei 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Ratri)

Uji validitas data
terhadap informan
dengan
mengkonfirmasi
ulang dari transkip
wawancara.

Hasil daari uji
validitas
berupa
persetujuan
dari hasil
transkip
wawancara

28 Mei 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Anik)

Uji validitas data
terhadap informan
dengan
mengkonfirmasi
ulang dari transkip
wawancara.

Hasil daari uji
validitas
berupa
persetujuan
dari hasil
transkip
wawancara

29 Mei 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Budi)

Uji validitas data
terhadap informan
dengan
mengkonfirmasi
ulang dari transkip
wawancara.

Hasil daari uji
validitas
berupa
persetujuan
dari hasil
transkip
wawancara

29 Mei 2016 Pustakawan
Perpustakaan
Kota Yogyakarta
(Tina)

Uji validitas data
terhadap informan
dengan
mengkonfirmasi
ulang dari transkip
wawancara.

Hasil daari uji
validitas
berupa
persetujuan
dari hasil
transkip
wawancara
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Lampiran 2

FORM KESEDIAN DAN PERNYATAAN INFORMAN

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang
dilakukan oleh Nur Farida S.Hum, dengan judul “Motivasi Pustakawan dalam
Menulis Karya Ilmiah Populer (Studi kasus di Perpustakaan Kota Yogyakarta)”.

Selanjutnya saya akan meberikan jawaban apa adanya sevara obyektif, untuk
menjawab semua daftar pertanyaan yang diberikan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .......................... 2016

Informan

.......................................................
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Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti dengan pendekatan kualitatif studi kasus menggunakan metode
pengambilan data dengan wawancara tidak terstruktur. Informan dalam penelitian
dipilih karena dianggap merupakan pihak yang mengetahui mengenai motivasinya
dalam menulis karya ilmiah populer. Penelitian ini menggunakan metode
wawancara tak struktur tetapi peneliti tetap menggunakan pedoman wawancara
sebagai acuan dalam mewawancarai informan. Adapun pedoman wawancaranya
sebagai berikut:

1. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana awal mulanya tertarik untuk
menulis karya ilmiah populer?

2. Apa saja yang menjadi tema dalam tulisan Bapak/Ibu? Mengapa menulis
dengan tema tersebut?

3. Di media mana saja Bapak/Ibu telah mempublikasikan atau menerbitkan
karya tersebut?

4. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana bisa termotivasi untuk menulis
karya ilmiah populer? (kebutuhan fisologis, kebutuhan rasa aman,
kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan rasa ingin
berkembang)

5. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan apa saja faktor yang memotivasi untuk
menulis karya ilmiah populer?

6. Apakah Bapak/Ibu selama menulis mendapatkan hambatan? Apa saja
hambatan tersebut? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
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Lampiran 4

TRANSKIP WAWANCARA

Transkip Wawancara Triyanta
1. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana awal mulanya tertarik untuk menulis

karya ilmiah populer?
Ehmm..pustakawan itu kan identik dengan informasi. Informasi itu kan salah
satunya berbentuk buku. Yang kedua kita itukan mengajak masyarakat untuk
membaca.bisa dibacakan berarti ada yang ditulis. Maka sebelum kita
mengajak ya kita memberikan contoh otomatis. Dunia perpustakaan jangan
hanya dunia untuk kita saja, bagaimana kita memberikan sebuah informasi
masukan. Selanjutnya pustakawan itu kan identik dengan menulis. Apalagi
kan kita pustakawan berbasis PNS itu harus suka atau tidak suka ya membuat
karya tulis sesuai dengan tuntutan profesi. Sehingga dari sebuah kewajiban
dan keinginan menjadi sebuah tujuan sehingga nyambung dari sebuah
kewajiban menjadi sebuah tuntutan. Jadi dengan demikian awalnya karena
saya sangat menyadari bahwa ketertarikan menulis itu ya karena informasi
yang ada di perpustakaan ya harus disampaikan ya dengan menulis itu tadi.
Menulis sejak kapan?
Sekitar tahun 2000, yang jelas setelah saya masuk pustakawan, walaupun
demikian sebelumnya itu juga pernah menulis tapikan tidak digunakan
sebagai syarat untuk memenuhi angka kredit

2. Apa saja yang menjadi tema dalam tulisan Bapak/Ibu? Mengapa menulis
dengan tema tersebut?
Secara jujur Tema-tema hanya berbasis perpustakaan dan minat baca.
Pernah menulis esai-esai tentang sosial yang ada di masyarakat. Ada juga
saya menulis tulisan bahasa jawa yang berbentuk cerpen. Namun secara
keseluruhan tema-tema perpustakaan dan minat baca yang lebih banyak saya
tulis.
Kenapa bapak lebih tertarik menulis tema tersebut?
Karena saya sebagai pustakawan dan ya untuk mengisi waktu bagaimana
membiasakan hal-hal yang rutin menjadi hal insidental dan perpustakaan
dan minat baca adalah bidang saya ya saya harus mengkomunikasikannya
dengan menulis itu aja.

3. Di media mana saja Bapak/Ibu telah mempublikasikan atau menerbitkan
karya tersebut?
Sebenarnya tergantung urgensi, tergantung kepentingan dan tergantung
tuntutan mbak. Masing-masing memiliki alasan tersendiri. Mungkin untuk
publikasi saya lebih dominan di majalah dan buletin khusunya Pradipta,
sedangkan untuk diluar itu saya juga mengikuti lomba-lomba tingkat
nasional juga. Untuk kegiatan pengembangan kinerja juga ada.
Selain di majalah dan buletin Pradipta adakah publikasi yang lain?
Ada juga mbak, majalah non perpustakaan juga ada mbak. Majalah di
lingkup dinas pendidikan juga ada, majalah di tingkat provinsi juga ada. Ada
juga yang berbentuk naskah juga terus dibaca di radio juga ada. Saya juga
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sering posting di blog pribadi saya mbak ya tentunya tentang tema-tema
perpustakaan dan kepustakawanan.
Apa nama majalahnya?
Apa ya mbak, saya lupa udah lumayan lama itu. Pokoknya ya majalah
terbitan dinas pendidikan DIY dan majalah provinsi gitu.
Kalau untuk kewajiban menulis di jurnal bagaimana pak?
Kalau publikasi karya itu menurut saya dimana saja bisa mbak yang
terpenting dalam serumpun perpustakaan dan kepustawakanan. Malah lebih
baik kalau bisa tembus ke jurnal nasional bahkan internsional. Untuk
sementara ini saya baru fokus publikasi di pradipta saja.

Maksudnya kalau menulis di jurnal apa diwajibkan?

Kalau itu mampu kenapa gak mbak, kalau diwajibkan  mungkin lebih ke
tuntutan ya dalam pemenuhan angka kredit tersebut.

4. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana bisa termotivasi untuk menulis karya
ilmiah populer?
Sebenarnya saya berfikir ada sesuatu hal yang harus dikomunikasikan ke
masyarakat. Semantara kalau tidak saya komunikasikan kok kesannya hanya
mandeg sampai disitu. Tapi kalau semisal kita bisa tulis menjadikan bahan
tulis kan banyak dipahami oleh masyarakat meskipun kita sadar juga tulisan
kita belum sempurna baik secara kualitas maupun kuantitas, tapi dengan
begitu ada satu hal yang bisa disampaikan ke masyarakat meskipun nati ada
kritikan ndak masalah yang penting nulis ya nulis.

Apakah ada keterkaitan dengan jabatan atau pangkat bapak sekarang ini?

Pasti tetap ada mbak, apalagi sebagai pustakawan ya mau gak mau saya
harus mau menulis. Terkait juga dengan poin angka kredit, pustakawan
dalam pengembangan profesi juga menulis adalah salah satu poinnya.
Dengan menulis poin saya juga akan bertambah dalam hal pengumpulan
angka kredit. Secara otomatis juga akan berpengaruh dengan kenaikan
pangkat saya. Dari menulis sendiri menyumbang sangat banyak lo mbak.
Selain itu pak,
“Selama ini saya sudah pernah mendapatkan insentif dari menulis mbak,
yaa...lumayan mbak bisa buat tambahan uang sangu. Itu saya dapatkan dari
beberapa lomba dan saya mendapatkan uang itu kan manusiawai kalau saya
seneng.
tugas saya sebagai pustakawan tidak hanya berkecimpung didunia teknis
saja melainkan saya juga menyampaikan apa-apa yang ada di perpustakaan
ya lewat tulisan tersebut. Khususnya masyarakat Jogja berhak mendapatkan
seluruh perkembangan dari segi ilmu pengetahuan lewat perpustakaan.
Disini saya sebagai pustakawan dari menulis saya bisa berbagi pengetahuan
sedikit-sedikit gitu mbak
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ketika menulis adalah masuk dalam poin pengembangan profesi maka
menurut saya ya harus menulis gimana hasilnya dipikir belakangan. Yang
terpenting adalah ketika satu poin dari pengembangan profesi telah saya
laksanakan secara baik maka saya akan merasa plong aja mbak lha itu kalau
gak saya kerjakan nanti saya susah naik pangkatnya juga mbak karena saya
udah golongan III
Terkait dengan hal tersebut masa pustakawan hanya bisa mengerjakan hal
teknis saja mbak. Pustakawan yang disekelilingnya banyak informasi ya
menurut saya pribadi itu dapat kita olah lagi kemudian dikomunikasikan
melalui tulisan. Ya intinya jangan terlalu fokus pada pekerjaan teknis saja.
Kita juga bisa menggali potensi kita dengan mencoba menulis dan mengasah
otak kita untuk berfikir kritis tentang dunia perpustakaan ini.

5. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan apa saja faktor  yang memotivasi untuk menulis
karya ilmiah populer?
Yang pertama emang saya suka membaca mbak, nah dengan banyaknya
informasi yang saya dapat dari membaca itu alangkah baiknya saya bisa
mengkomunikasikan informasi itu dengan sebuah tulisan, ya jadi seperti itu.
Yang kedua saya sebagai pustakawan banyak juga kegiatan yang telah saya
kerjakan di perpustakaan juga, jadi istilahnya kegiatan apa saja yang telah
saya lakukan di perpustakaan kota ini saya berusaha membagikannya
dengan saya membuat tulisan agar masyarakat tahu ada kegiatan apa saja
yang kami lakukan di perpustakaan. Selanjutnya, faktor pekerjaan saya juga
sebagai pustakawan PNS ada yang namanya pengembangan profesi seperti
yang saya jelaskan tadi, jadi menulis adalah kegiatan dari pengembangan
profesi. Nanti itu juga akan membantu dalam hal pengumpulan angka kredit
mbak.Semakin saya banyak menulis otomatis semakin saya cepat menikkan
pangkat saya itu sangat mendukung kinerja saya yang selanjutnya saya akan
lebih mudah menjelaskan kinerja yang saya alakukan dan kineja kantor atau
perpustakaan yang akan dilakukan dengan sebuah tulisan yang baik kalau
tidak saya buat tulisan bagaimana saya bisa mengkomunikasikannya akan
lebih sulit apalagi dengan sebuah sistem dengan kepenulisan akan berkaitan
dena sebuh kinerja saya. Hobi ya tuntutan. Kalau di presentase seimbang
mbak. Karena tulisan juga tergantung mutu dan waktu mood, waktu
keleluasan, kesempatan muatan. Asupan saya menulis itu yang pertama dari
knowladge atau pengetahuan dan yang kedua kinerja di kantor sendiri
ataupun dari luar kantor.

Selain itu adakah faktor lain pak, semisal mendapatkan honor dengan
menulis?

Owh iya, itu juga salah satu faktornya juga mbak, tapi itu faktor kesekian
kalinya, kan lumayan mbak bisa buat tambahan uang sangu. beberapa lomba
dapat intensif  dapat uang itu kan manusiawai jaadi dapat tambahan sangu
itu.

Ketika tulisan dipublikasikan dan dapat intensif bagaimana perasaanya?
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Puas dan senang karena. Selain itu mendapatkan kritik saya merasa senang
ketika tulisan saya dapat dibaca oleh masyarakat dan teman-teman juga.

6. Darimana saja Bapak/Ibu mendapat dukungan untuk menulis? Dan dalam
bentuk apa dukungan tersebut?
Dukungan itu dari internal ada dan ekternal juga ada mbak. Semisal ayo pak
tri angka kredit, ayo pak tri ada diklat harus nulis.

Bentuknya seperti apa pak?

Dari internal sendiri ya berupa kemauan saya sendiri mbak, karena saya
sadar bahwa pustakawan dalam pengembangan profesinya ada poin menulis
itu tadi, di samping ada kemauan dari diri saya sendiri seperti saya suka
baca alangkah baiknya saya bisa menulis juga seperti itu.
Dari luar ya biasa atasan saya juga sering memberikan motivasi juga lewat
sharing-sharing seperti itu. Trus sesama teman juga saling menyemangati.
Selain itu karena disini sudah ada wadah untuk menampung artikel saya
yaitu majalah dan buletin itu tadi jadi itu semacam dukungan instansi kami
untuk mendukung teman-tman yang suka menulis untuk dapat
mempublikasikan tulisannya tersebut kesitu.

Kalau dipresentase lebih besar dukungan dari dalam atau luar pak?

Yang terbesar internal mbak.

7. Apakah Bapak/Ibu selama menulis mendapatkan hambatan? Apa saja
hambatan tersebut? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
Hambatan waktu dan mood kadang tidak muncul. Kalau mengenai asupan
sudah terlalu cukup, kita melangkah aja sudah banyak masalah yang bisa
kita tulis.

Jadi hambatan yang paling dominan itu dari segi waktu dan mood?
Iya mbak, waktu dan mood. Saya rasa sudah banyak tema yang bisa kita
angkat kalau kita mau.

Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?

Terkadang saya harus merelakan waktu pas dirumah untuk menulis, ya tapi
itupun kalau dirumah menurut saya sudah free. kalau masalah mood ya
nunggu moodnya mau dulu mbak, gak lama juga kok memulihkan mood
menurut saya.

8. Apa saja keuntungan yang Bapak/Ibu dapatkan dari menulis?
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Yang pertama saya bisa mengkomunikasikan apa yang telah saya baca atau
masalah pekerjaan saya melalui tulisan. Yang kedua untuk pengumpulan
angka kredit juga. Ehhmmm lumayan mbak bisa terkenal lewat tulisan
meskipun orangnya belum dikenal dan yang manusiawi itu kalau dapat honor
dari menuliskan dapat tambah uang sangunya mbak.

9. Apa saran Bapak/Ibu untuk pustakawan lain yang masih kurang bersemangat
dalam kegiatan kepenulisan?
Kalau kita ingin masukan informasi ya kita membaca tapi kalu kita ingin
jeritan, perkataan ataupun harapan kita di ngerti orang ya kita menulis jadi
membaca, membaca dan menulis jangan amembaca terus.
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Transkip wawancara Rr. Kusmardwikarini

1. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana awal mulanya tertarik untuk menulis
karya ilmiah populer?
Kalau tertarik untuk menulis seingat saya ya pas saya diharuskan untuk
menulis mbak. Karena saya gak begitu suka banget mbak, ya kalau harus
tugas atau mesti harus dikerjakan ya harus dilakasanakan. Karena saya
orang jadul jadi gak ada di benak saya apa yang harus saya tulis, tapi ya itu
tadi mbak kalau itu suatu keharusan untuk dilaksanakan ya saya kerjakan
jadi awalnya tertarik untuk menulis ya karena tugas itu tadi mbak.

Sejak kapan itu bu?

Kapan ya mbak, lupa saya mungkin sekitar tahun 2008an

2. Apa saja yang menjadi tema dalam tulisan Bapak/Ibu? Mengapa menulis
dengan tema tersebut?
Kalau tema sih saya lebih ke perpustakaan mbak, karena saya pustakawan
juga.

Mengapa memilih tema tersebut?

Karen saya menulispun apa yang sudah menjadi tugas di bagian saya,
semisal saya di bagian layanan atau pengembangan jadi ya saya menulis
seputar itu.

3. Di media mana saja Bapak/Ibu telah mempublikasikan atau menerbitkan
karya tersebut?
Biasanya hanya saya terbitkan di Majalah Pradipta dan Buletin Pradipta
saja mbak.

Berarti hanya di Majalah dan Buletin Pradipta saja?

Iya mbak, gak kepikiran mau diterbitkan diluar perpustakaan.

Apakah ada kewajiban untuk menulis di jurnal?

Dalam pengembangan profesi itu ada poin menulis tapi saya rasa kalau bisa
diterbitkan di jurnal ya lebih baik, tapi itu bukan kewajiban kalau menulis
harus di terbitkan di jurnal seperti itu mbak.

4. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana bisa termotivasi untuk menulis karya
ilmiah populer?
Awalnya karena tugas itu tadi mbak, jadi ketika ditugaskan untuk menulis ya
saya lakasanakan saja. Kadang mbak di kantor kami siapa yang menulis juga
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akan mendaptkan hadiah jadi itu juga dapat saya jadikan sebagai motivasi
juga.
Hadiahnya berupa apa bu?
Ya uang mbak,ya lumayan.
Apakah ada keterkaitan antara menulis dengan kenaikan pangkat?
Jelas ada mbak, sebagai pustakawan untuk mengumpulkan angka kredit
tersebut. Jadi ketika saya banyak menulis ya angka kredit saya semakin
bertambah.
Menurut saya ya mendaptkan hadiah dari hasil menulis itu ya lumayan mbak
buat tambah jajan. Namun kalau yang terlihat jelas itu ketika saya menulis
dan tulisan saya bisa diusulkan dalam dupak maka itu akan memepercepat
kenaikan pangkat dan pada akhirnya berpengaruh ke gaji saya mbak. nah
dari gaji itu bisa saya gunakan untuk kebutuhan hidup.
Sebagai pustakawan disamping menyelesaikan tugas dan kewajibannya
sebagai tenaga fungsional juga berhak mengembangkan dirinya agar tidak
stagnan disitu saja. Ya dengan cara menulis itu mbak. disamping menulis
bagian dari pengembangan profesi tapi juga dengan menulis saya bisa
menuangkan ide saya mengenai perpustakaan mbak

5. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan apa saja yang memotivasi untuk menulis karya
ilmiah populer?
Yang pertama karena tugas mbak. Di perpustakaan kami kan sudah terbit
majalah Pradipta dan Buletin juga, jadi kita dibuatkan jadwal untuk mengisi
itu istilahnya membuat karya tulis yang berhubungan dengan perpustakaan.
trus apalagi yaa, ini mbak karena adanya point itu lo mbak untuk kenaikan
pangkat salah satunya menulis karya ilmiah juga. Yang terakhir adanya
hadiah itu tadi mbak.

Selain itu ada lagi gak bu?

Gak ada mbak. Cukup itu saja.

Perasaan Ibu ketika tulisannya dipublikasikan bagaimana?

Senang mbak, tapi masih gak PD.

6. Darimana saja Bapak/Ibu mendapat dukungan untuk menulis? Dan dalam
bentuk apa dukungan tersebut?
Jujur dukungan itu masih minim sekali mbak. Ada suatu ketika juga teman-
teman pustakawan juga mendukung untuk menulis. Teman-teman juga
terkadang membantu mencarikan bahan untuk saya tulis, seperti itu.

7. Apakah Bapak/Ibu selama menulis mendapatkan hambatan? Apa saja
hambatan tersebut? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
Selagi itu tugas gak ada hambatan mbak. Dikerjakan enjoy saja. Tapi kalau
untuk yang lainnya itu mungkin karena saya disibukkan dengan tugas teknis
lainnya itu salah satu hambatan saya mbak.
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Kalau untuk mengatasi hambatan bagaimana bu?

Kalau itu tugas untuk saya menulis ya cara saya mengatasinya ya dibuat
enjoy saja dan dikerjakan aja.

8. Apa saja keuntungan yang Bapak/Ibu dapatkan dari menulis?
Ini mbak ehhmmm kenaikan pangkat kan bisa dari menulis dan itu bisa
dijadikan untuk angka kredit juga to.

9. Apa saran Bapak/Ibu untuk pustakawan lain yang masih kurang bersemangat
dalam kegiatan kepenulisan?
Mungkin untuk diri saya dulu aja mbak dengan sering membaca maka akan
memudahkan kita untuk menulis, dengan begitu kita tidak akan kehabisan
materi.
Kalau untuk teman yang lain sarannya apa?
Kurang lebih sama, perbanyaklah membaca saja.
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Transkip wawancara Ratri Suci Nazarini

1. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana awal mulanya tertarik untuk menulis
karya ilmiah populer?
Awalnya menulis itu ya karena membaca. Jadi kebetulan hobi saya dari kecil
itu membaca. Mulai dari hobi membaca itu kelas 3 SD. Jadi saya suka
membaca suka datang ke perpustakaan daerah, tadinya kan disekitar tempat
tinggalkan ada TBM disitu trus kemudian datang ke perpustakaan kemudian
tertarik untuk menulis, waktu itu kan SD dengan hobi membaca itu saya
mulai tertrik dengan menulis cerpen-cerpen yang berkaitan dengan anak-
anak karena kebetulan dirumah bapak juga melanggan majalah bobo
majalah anak-anak jadi saya tertarik untuk menulis itu. Menginjak SMA saya
mulai sering mengikuti lomba-lomba menulis adan mengirimkan tulisan saya
ke surat kabar dan majalah. Waktu SMA juga saya pernah ikut lomba karya
ilmiah remaja juga. Mulai awal menulis karya ilmiah ya SMA itu tadi mbak.
Kemudian kuliah juga, kebetulan dosen saya yang bernama Pak Lasa Hs itu
merangsang mahasiswanya untuk menulis juga jadi ketika mata kuliah beliau
siapa yang sudah bisa menerbitkan hasil tulisannya di surat kabar akan
mendapatkan nilai yang bagus. Nah dari situ saya lebih terangsang lagi
untuk menulis. Saya pernah juga mengirimkan tulisan saya ke Jurnal di
Surabaya sana mbak,.. buletin line di UGM juga pernah, majalah realinu
sanata darma, mengkliping tulisan ku itu, dinas, awalnya tiap bulan tulisan
saya yang sering menulis, majalah ada 10 judul, g tak arsip, mjalah terbitan
provinsi tentang minat baca,  majalah  dulu pernah tak kliping sudah saja.

2. Apa saja yang menjadi tema dalam tulisan Bapak/Ibu? Mengapa menulis
dengan tema tersebut?
Kalau jaman kecil saya lebih tertarik dengan menulis cerpen. Kalau
dibandingkan sekarang jelas beda mbak. Saya lebih konsen ke dunia
perpustakaan dan kepustakawannan. Jadi temanya tentang perpustakaan
bisa dikatakan tema yang dominan.
Mengapa menulis dengan tema tersebut?
Sebenarnya backround pendidikan saya memang perpustakaan dan memang
saya suka dengan perpustakaan, jaman kuliahpun saya juga sudah mulai
menulis tentang perpustakaan. jadi sudah banyak materi yang saya dapat di
bangku kuliah tinggal saya olah dan kebetulan saya juga bekerja sebagai
pustakawan juga. Jadi nyambung aja mbak.
Menurut Ibu apakah pustakawan diwajibkan untuk menulis di jurnal?
Karena itu bagian dari pekerjaan aku di perpustakaan mau wajib apa gak
wajib aku sudah melakukan kegiatan tersebut sudah lama. Kalau pustakawan
kan terkait dengan pengembangan profesi, dan salah satu poinnya yaitu
menulis itu tadi wajib gak wajib ya menurut saya wajib karena itu bagian
pengembangan profesi dan menurut aku dituntut untuk bisa menulis. Dan
sudah jelas di menpan juga kok. Tidak ada yang mewajibkan kami menulis di
jurnal.
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3. Di media mana saja Bapak/Ibu telah mempublikasikan atau menerbitkan
karya tersebut?
Di Pradipta, majalah provinsi DIY, di Surabaya juga aq lupa e apa nama
jurnalnya. Kalau yang di Surabaya itu pas saya belum PNS mbak, itu karya
ilmiah tentang perpustakaan juga.Tapi untuk sekarang ini yang paling
banyak publikasinya ya di Majalah dan Buletin Pradipta saja
Selain itu bu?
Belum saya publikasikan keluar lagi mbak.

4. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana bisa termotivasi untuk menulis karya
ilmiah populer?
Motivasinya karena jelas membaca tentang perpustakaan dan ilmu-ilmu
kepustakawanan jadi saya termotivasi untuk menulis. Disamping itu lumayan
mbak bisa menambah angka kredit banyak juga terutama pengembangan
profesi, untuk bisa mengisi dupak untuk saya ajukan. Disini juga udah ada
majalah dan buletin milik Perpustakaan Kota jadi kapanpun saya bisa
menulis dan bahkan mempublikasikannya di media itu. Selanjutnya menurut
aku itu dapat mendorong dan merangngsang saya menulis. Dan akhirnya di
jadwal trus oleh redaksi.
Selain itu bu,,saya sudah sangat sering mendapatkan honor dari menulis
bahkan sejak saya sekolah dan kuliah, lumayan kan bisa buat tamban
sangu.jadi saya merasa tertagih aja. Nah sekarang ya ada, tapi gak
seberapa, yang penting sudah pernah merasakan dapet lagi, dan itung-itung
buat nambah uang jajan anak
Sebenarnya penghargaan itu didapatkan dari sebuah proses kerja kita mbak.
khususnya menulis ini saya mendapatkan banyak apresied juga dari
kalangan temen-teman pustakawan dan dari mantan dosen saya yaitu pak
Blasius.singkat cerita dari karya-karya tulisan saya, saya bisa terkenal dan
suatu ketika saya diajak menulis bareng dengan pak Blas. Itu suatu
kebanggaan tersendiri juga yang notabene saya hanya menjadi pustakawan

5. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan faktor apa saja yang memotivasi untuk menulis
karya ilmiah populer?
Selain banyak informasi yang saya dapatkan dari membaca kemudian saya
jadi suka menulis dari situ juga angka kredit yang besar, hasilnya sangat
lumayan untuk kenaikan pangkat. namanya manusia jga mbak. Adanya
imbalan  buat bisa tambah uang belanja. Di puskot ini terdapat wadahnya
juga, semakin mudahkan mbak bagi saya yang suka menulis dan apalagi bisa
di publikasikan juga.
Selain itu adakah faktor lainnya?
Saya rasa dengan menulis bisa dikenal oleh masyarakat juga. Jadi aku yang
pustakawan ini bisa lebih percaya diri.

6. Darimana saja Bapak/Ibu mendapat dukungan untuk menulis? Dan dalam
bentuk apa dukungan tersebut?
Dukungan terbesar itu dari dalam diri saya sendiri. Keluarga terutama juga
sangat mendukung hobi menulis saya juga,  kalau di presantse  ya bnyaknya
dukungan dari dalam mbak.
Bentuk dukungan seperti apa?
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Dari dulu orang tua selalu menyediakan sarana prasarana anaknya untuk
bisa menulis tentunya dengan menyediakan buku-buku yang diperlukan untuk
mencari materi. Sekarang juga masih sama, masih hunting buku sendiri baik
di toko buku ataupun di puskot sendiri selain untuk penambahan koleksi
pribadi juga. Jadi dukungan itu berjalan secara alami saja.
Dari atasan atau instansi sendiri ada dukungannya gak bu?
Kalau dari atasan ya lebih ke dari mulut kemulut untuk merangsang buat
menulis seperti itu ayo menulis. Selain itu ada koleksi buku-buku tentang
perpustakaan dan kepustakawanan di puskot itu juga salah satu bentuk
dukungan dalam hal sarana prasarananya.

7. Apakah Bapak/Ibu selama menulis mendapatkan hambatan? Apa saja
hambatan tersebut? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
Ehm hambatannya banyak mbak, sindrom males, karena banyaknya kegiatan,
tugas kontor, adanya anak juga. Waktu untuk menulis juga semakin sedikit.
Bagaimana mengatasinya?
Meskipun banyak hambatan juga disela-sela waktu luang saya sempatkan
menulis mbak ya dengan membaca buku tentunya dengan mencatat kata
kunci dan seperti biasa saya tulis di buku catatan aku. Begitu cara ku
mengatasi hambatan tersebut.ketika sudah longgar ya tinggal tulis aja sih.
Simple aja.
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Transkip wawancara Nurlia Rahmawati

1. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana awal mulanya tertarik untuk menulis
karya ilmiah populer?
Jujur, ketertarikan itu karena dipaksa harus menulis dipaksa salah satu
buletin yaitu Pradipta. Artikel itu kan masuk karya ilmiah populer ta mbak,
ya itu awal mulanya karena dipaksakan itu tadi.
Ketertarikan dari dalam diri ibu gimana?
Dari diri sendiri belum ada apa ya kalau belum dipaksa belum mau menulis.

2. Apa saja yang menjadi tema dalam tulisan Bapak/Ibu? Mengapa menulis
dengan tema tersebut?
Kalau kami memang untuk menulis karena biasanya buletin nya tema nya
kepustakawanan.
Alasanya?
Karena kepustakawanan itukan juga menunjamg kinerja saya sebagai
pustakawan jadi topik-topik artikelnya tentang kepustakawanan,
pengembangan, tentang layanan agar lebih mudah. Untuk tema yang lain
saya belum mbak.

3. Di media mana saja Bapak/Ibu telah mempublikasikan atau menerbitkan
karya tersebut?
Saya blum sampai mengirim kemana-mana mbak , pubilkasinya masih dalam
perpustakaaan saja. Ya buletin sama majalah Pradipta ja.

4. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana bisa termotivasi untuk menulis karya
ilmiah populer?
Karena dipkasa ya menulis kita ya jadi menulis mbak.
Selain itu?
Saya bingung jawabnya mbak emmm biasanya menulis kadang mendaptkan
reward ya,  kalau reward pasti ada, tapi reward bukan alasan yang penting,
pertimbangan karena kinerja pustakawan itu ada. Ya kalau udah di publis ya
sudah, kalau ada reward ya bagian yang udah di rencana dari kasi emg udah
ada di anggarkan kegiatan.
Biasanya menulis kadang mendaptkan reward ya,  kalau reward pasti ada,
kalau mendapatkan reward ya alhamdulilah kan kan mendapatkan uang to,
tapi reward bukan alasan yang penting untuk saya menulis
Dengan menulis saya bisa menjadi pribadi yang berkembang saja mbak
sesuai dengan perkembangan jaman.Apa yang saya alami bisa saya sharekan
ke masyarakat jadi tidak mandeg dipikaran ku saja mbak

5. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan faktor apa saja yang memotivasi untuk menulis
karya ilmiah populer?
Faktornya karena pekerjaan saya adalah pustakawan, selanjutnya adanya
jadwal dari redaksi Pradipta yang mewajibkan saya untuk menulis. Trus ada
beberapa teman yang aktif menulis nah saya pengen seperti mereka nah ini
saya tahap belajar untuk menulis biar lebih baik dan pede.

6. Darimana saja Bapak/Ibu mendapat dukungan untuk menulis? Dan dalam
bentuk apa dukungan tersebut?
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Dorongan dari luar mbak, kalau dari diri jujur belum, kalau motivasi dari
luar itu berupa dukungan dari atasan dan teman-teman yang aktif menulis
itu.saya sering sharing, dipinjamin referensi ya saling menyemangati sajalah.

7. Apakah Bapak/Ibu selama menulis mendapatkan hambatan? Apa saja
hambatan tersebut? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
Ya itu kalau gak ada ide mentok kadang mau menulis apa saja kadang mau
temanya apa ya, udah belum ya,, ide ada yang muncul itu masih kurang.
Waktu untuk menulis itu juga hambatan terbesar saya mbak, kadang
dikalahkan dengan kegaitan-kegiatan lainnya yang harus selesai pada saat
itu juga.
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Transkip wawancara Agustina Sri Sawitri

1. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana awal mulanya tertarik untuk menulis
karya ilmiah populer?
Kalau awal mulanya itu karena tugas kalau di tempat kerja yang dulu sih gak
ada tetapi semenjak saya disini aja di Perrpustakaan Kota ja kami di tunjuk
sebagai narasumber untuk jadi pembicara. Itu terjadi pada tahun 2011, awal
mulanya ya itu tugas dari kantor untuk nanti disampaikan ke peserta. Dari
situ saya membuat tulisan yang berbentuk makalah dan hasilnya saya
sampaikan ke peserta. Selanjutnya kalau karya tulis jenis ilmiah populer itu
ketika adanya redaksi buletin Pradipta nah saya mencoba untuk masukin
artikel saya ke situ.

2. Apa saja yang menjadi tema dalam tulisan Bapak/Ibu? Mengapa menulis
dengan tema tersebut?
Tema yang diangakat tidak jauh dari perpustakaan dan kepustakawanan.
Karena sebagai pustakawan kita tidak asing dengan kegiatan tersebut jadi
alangkah baiknya menulis dengan tema tersebut.

3. Di media mana saja Bapak/Ibu telah mempublikasikan atau menerbitkan
karya tersebut?
Saya hanya disini jadi disini hanya di buletin pradipta saja.
Kalau ke penerbit lain?
Belum mbak, saya masih fokus ke Pradipta saja.

4. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana bisa termotivasi untuk menulis karya
ilmiah populer?
Karena menapatkan tugas itu tadi. Karena angka kredit, seperti yang
disampaikan teman kita dituntut tidak hanya melakukan kegiatan teknis saja
tapi juga pengembangan profesi juga. Salah satunya ya itu tadi angka kredit.
Separo anatra banyak dari menulis karena menyumbangkan banyak karena
ingkat kesulitannya lebih besar jadi lebih baik menulis.
Jadi gini mbak, menurut saya separo dari pengumpulan angka kredit banyak
dari menulis karena menyumbangkan banyak point karenat ingkat
kesulitannya lebih besar jadi lebih baik menulis. Trus karena adanya reward
juga mbak, lumayan kan kalau dapet. Sementara ini belum dapet tapi kan
kalau dapat kaya insentif lumayan untuk tambahan beli susu anak

5. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan faktor apa saja yang memotivasi untuk menulis
karya ilmiah populer?
Dulu kepala seksi kantor yang dulu sering memotivasi untuk menulis kamu
punya ide apa ditulis nanti kalau bisa dikembangkan sana bisa di
publikasikan. Selanjutnya dari diri sendiri juga kepengen menjadi pribadi
yang lebih baik. Trus karena adanya reward juga mbak, lumayan kan kalau
dapet. Apalagi ya,, Kenaikan pangkat dan jenjang karir itu salah satu
motivasi saya untuk menulis.

6. Darimana saja Bapak/Ibu mendapat dukungan untuk menulis? Dan dalam
bentuk apa dukungan tersebut?
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Tentunya dari luar diri saya mbak. Puskot kan punya referensi banyak,
disamping meminjamkan untuk masyarakat tapi kita sebagai pustakawan
juga bisa pinjam, terkadang pula dipinjami sama atasan, selain itu disini
saprasnya mendukung seperti ada komputer, jaringan internet.
Kalau dari ibu sendiri bagaimana?
Lebih ke pekerjaan saya sebagai pustakawan dalam rangka pengumpulan
angka kredit jadi yo ayo saya harus menulis.

7. Apakah Bapak/Ibu selama menulis mendapatkan hambatan? Apa saja
hambatan tersebut? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
Banyak mbak. Gak ada ide, kadang mentok, pekerjaan numpuk dan harus
diselesaikan terlebih dahulu daripada menulis.
Cara ibu mengatasi hambatan tersebut seperti apa?
Ya bagaiamana kita bisa membagi waktu antara pekerjaan teknis dengan
menulis, misalkan ada ide ditulis, besok dikembangkan, disela-sela waktu
kerja membaca buku referensi. Menelusur lewat internet dan lain
sebagainya, ya pinter-pinternya kita membagi waktu.
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Transkip wawancara Budi Isti Wijayanti

1. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana awal mulanya tertarik untuk menulis
karya ilmiah populer?
Kalau masalah menulis pada dasarnya saya suka menulis, sejak SMA sudah
mulai menulis apapun, kalu saat ini kami fungsional, untuk pengusulan angka
kredit salah satunya menulis, selain itu dirangsang dengan pembuatan materi
diklat dan itu juga harus disampaiakan kan, nah dari situ saya belajar
menulis dan di puskot kita punya redaksi Pradipta dan saya masuk kedalam
tim di redaksi pradipta tersebut ya saya harus aktif menulis lagi,ya  awalnya
kalau di dunia bekerja lebih kepaada tuntutan pekerjaan.

2. Apa saja yang menjadi tema dalam tulisan Bapak/Ibu? Mengapa menulis
dengan tema tersebut?
Ada tema tentang kepustakawanan dan non kepustakawanan. Contoh yang
tema kepustakawanan yaitu perpustakaan dengan perkembangan teknologi
informasi dan termasuk tantangan perpustakaan di era digital. Kalau yang
non pustakawan tentang motivasi kerja.
Alasanaya?
Tema tersebut adalah tema yang saya angkat dari sebuah pekerjaan saya
sebagai pustakawan jadi apa yang pernah saya kerjakan atau isu-isu terkait
ya akan mudah saya angkat pada sebuah tulisan mabk.

3. Di media mana saja Bapak/Ibu telah mempublikasikan atau menerbitkan
karya tersebut?
Sejauh ini baru sebatas pradipta. Kalau diluar pengen tapi belum sempat dan
tidak pede.

4. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana bisa termotivasi untuk menulis karya
ilmiah populer?
Motivasinya itu sebenrnya adanya niat kita dari dalam diri dan saya seneng
menulis juga. Yang kedua memang karena tugas dari pekerjaan saya.
Sehingga muncul keterpanggilan kita sebagai pustakawan ingin
memperkenalkan apa sih yang di perpustakaan kita ke masyaakat luas
melalui majalah dan buletin Pradipta itu.
Ketika dari menulis bisa menghasilkan uang tambahan kenapa nggak mbak,
kan manusiawi, itu jadi motivasi juga disamping itu bisa dijadikan untuk
pengumpulan angka kredit juga dan ujungnya akan berpengaruh lebih cepat
dalam kenaikan pangkat dan ya tentunya gaji akan semakin bertambah, nah
dari situ kan akan lebih mensejahterakan kebutuhan fisik saya..
Yang ada dipikiran saya ini awalnya bagaimana ya mempromosikan
perpustakaan Kota Yogyakarta. Dari situ nemu ide untuk menulis. disamping
dari menulis juga bisa terkenal namun yang terpenting adalah saya bisa
mengembangkan bakat saya menulis. berangkat dari hobi membaca itu saya
coba menulis dan hasilnya lumayan lah walaupun tulisan saya masih jauh
dari kesempunaan

5. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan apa saja faktor yang memotivasi untuk menulis
karya ilmiah populer?
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Faktor dari saya sendiri dan yang pasti lingkungan kerja mbak. Jadi kita
sama-sama memberi semangat yo ayo podo menulis. Saya ini kan pegawai
mandiri jadi karena seneng juga menulis dan akhirnya dengan kesenengan
saya akhirnya menunjang profesionalisme kerja saya.

6. Darimana saja Bapak/Ibu mendapat dukungan untuk menulis? Dan dalam
bentuk apa dukungan tersebut?
Dari diri saya jelas dan keluarga dan dari lingkungan kerja memang ada
penyamngat diantra kita bahwa pradipta ini media ini untuk kita belajar
menulis apapun bentuknya apaupn hasilnya yang terpenting pustakawan
menulis.
Dukungannya dalam bentuk apa?
Kalau saya dan keluarga sih memberikan waktu ke saya jika saya lagi
menulis dirumah jadi keluarga tidak mengaggangu dan menghargai saja.
Kalau dari lingkungan kerja bentuknya ya sering sharing dan tersedia buku-
buku referensiya.

7. Apakah Bapak/Ibu selama menulis mendapatkan hambatan? Apa saja
hambatan tersebut? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
Keterbatasan waktu dan karena waktu kita kurang untuk membaca
sedangkan untuk menulis kan harus baca.
Cara mengatasinya seperti apa?
Butuh waktu extra, misalnya mengurangi waktu istirahat sekitar dua jam pas
dirumah kalau dikantoir kalau ada waktu senggang ya baca untuk bahan
menulis.
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Transkip wawancara Sri Anik Lestari

1. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana awal mulanya tertarik untuk menulis
karya ilmiah populer?
Ketika saya menjadi seorang pustakawan, dulu saya kan hanya staf
perpustakaan jadi belum ada tu ketertarikan menulis apalagi menulis karya
ilmiah. Semenjak jadi pustakawan pada tahun 2009 ya saya baru mulai
tertarik untuk itu.  Ketertarikan itu lebih kepada tuntutan pekerjaan sih.
Selain juga ada wadahnya yaitu buletin dan majalah pradipta.

2. Apa saja yang menjadi tema dalam tulisan Bapak/Ibu? Mengapa menulis
dengan tema tersebut?
Tulisan saya tentang perpustakaan ya tentang minat baca, kegiatan-kegiatan
teknis. Untuk tema lain memang belum pernah mencoba.
Alasannya?
Kalau yang tema lain bukan tidak mungkin, kalau saya memilih tema
perpustakaan alasanya tuntutan  dan ada point angka kredit.

3. Di media mana saja Bapak/Ibu telah mempublikasikan atau menerbitkan
karya tersebut?
Baru di Buletin dan Majaah Pradipta saja.

4. Bisakah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana bisa termotivasi untuk menulis karya
ilmiah populer?
Karena tuntutan, awal-awalnya sih harus dipaksa, lama-lama menjadi
kebiasaan kan. Kalau saya sendiri sebagai pustakawan mempunyai target-
target tertentu yang harus saya capai, nah bagaimana itu bisa terlaksana ya
saya harus mengumpulkan poin angka kredit, ya salah satunya dengan
menulis itu. Awalnya berat mbak kita dituntut punya ide tapi saya harus bisa
dan ini juga masih belajar juga ya diupayakan untuk membuat tulisan lebih
baik lagi.
Kalau dari menulis itu jelas membantu dalam pemenuhan kebutuhan fisik
saya mbak meskipun tidak seberapa tapi lumayan buat tambahanlah. Namun
yang terpenting poin menulis itu kan banyak, kalau saya banyak menulis saya
akan cepat mengumpulkan angka kredit dan naiklah pangkat saya dan
pengaruhnya di gaji. Lumayan kan? Makanya banyak menulis.
kalau udah jadwa saya untuk menulis ya harus saya buat mbak. karena kalau
gak aada sanksinya
Apa salahnya mencoba untuk menjadi manusia lebih baik laigi. Belajar untuk
menulis bukan perkara mudah mbak itu menurut saya. Tapi kalau dipikir-
pikir supaya pustakawan itu eksis khusunya saya ini kan gak ada salahnya
menulis toh disamping menulis sebagai bagian dari pengembangan profesi
juga karena saya terdorong dari senior saya pustakawan juga disini untuk
bisa melakukan kegiatan yang lebih bermasnfaat lagi untuk masyarakat

5. Bisakah Bapak/Ibu jelaskan faktor apa saja yang memotivasi untuk menulis
karya ilmiah populer?
Ehmm, dari pekerjaan ku sebagai pustakawan dalam pengumpulan angka
kredit karena menulis itu pointnya sangat lumayan. Motivasi dari dalam diri
saya agar suatu saat saya mempunyai tulisan yang baik, trus adanya
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penjadwalan dari perpustakaan untuk menulis artikel di majalah atau buletin
tersebut.
Selain itu adalagi bu?
Gak ada mbak

6. Darimana saja Bapak/Ibu mendapat dukungan untuk menulis? Dan dalam
bentuk apa dukungan tersebut?
Kalau saya dari diri sendiri jadi saya membuat taget dan tidak terpengaruh
dari teman. Sering juga dapat himbauan dari atasan juga.
Dukungannya seperti apa?
Kalau saya sendiri bentuk dukunnya ya selalu semangat dan membuat list
apa saja yang harus saya lakukan dalam waktu satu tahun semisal, nah dari
situ saya berusaha mencari bahan materi, dari buku atau gak searching
menggunakan internet. Kalau atasan sih lebih kepada menghimbau secara
langsung sih katyak dikritisi dan jangan copas.

7. Apakah Bapak/Ibu selama menulis mendapatkan hambatan? Apa saja
hambatan tersebut? Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?
Ya hambatan itu pasti ada mbak, seperti halnya waktu dan kesibukan saya
dikantor.
Cara mengatasinya seperti apa bu?
Ya kalau ada waktu selang dimaksimalkan untuk mengumpulkan materi
tulisan.
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Lampiran 5

Reduksi Data

1. Alasan yang melarbelakangi mereka menulis.

Informan Jawaban Reduksi Analisis
Triyanta Ehmm..pustakawan itu kan identik dengan informasi. Informasi itu kan

salah satunya berbentuk buku. Yang kedua kita itukan mengajak
masyarakat untuk membaca.bisa dibacakan berarti ada yang ditulis.
Maka sebelum kita mengajak ya kita memberikan contoh otomatis.
Dunia perpustakaan jangan hanya dunia untuk kita saja, bagaimana
kita memberikan sebuah informasi masukan. Selanjutnya pustakawan
itu kan identik dengan menulis. Apalagi kan kita pustakawan berbasis
PNS itu harus suka atau tidak suka ya membuat karya tulis sesuai
dengan tuntutan profesi. Sehingga dari sebuah kewajiban dan
keinginan menjadi sebuah tujuan sehingga nyambung dari sebuah
kewajiban menjadi sebuah tuntutan. Jadi dengan demikian awalnya
karena saya sangat menyadari bahwa ketertarikan menulis itu ya
karena informasi yang ada di perpustakaan ya harus disampaikan ya
dengan menulis itu tadi.

- Pustakawan
- PNS
- Tuntutan profesi
- Kewajiban

menulis
- Harus

menyampaikan
informasi yang
ada di
perpustakaan

Rata-rata alasan
ketertarikan informan
dalam menulis karya
ilmiah populer secara
keseluruhan karena suatu
pekerjaan mereka menjadi
pustakawan. Selain itu
ada beberapa alasan lain
yang membuat ketujuh
informan mulai tertarik
untuk menulis yaitu ada
dua informan yang
menyatakan bahwa karena
telah terbaisa menulis
karya ilmiah sejak kecil
jadi mereka menganggap
bahwa kegaiatan itu akan
secara alami dilakukan
ketika mereka memasuki
dunia kerja. Sedangkan
empat informan masing-

Kus Kalau tertarik untuk menulis seingat saya ya pas saya diharuskan
untuk menulis mbak. Karena saya gak begitu suka banget mbak, ya
kalau harus tugas atau mesti harus dikerjakan ya harus
dilakasanakan. Karena saya orang jadul jadi gak ada di benak saya
apa yang harus saya tulis, tapi ya itu tadi mbak kalau itu suatu
keharusan untuk dilaksanakan ya saya kerjakan jadi awalnya tertarik
untuk menulis ya karena tugas itu tadi mbak.

- Tugas atau
pekerjaan

- Keharusan
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Ratri Awalnya menulis itu ya karena membaca. Jadi kebetulan hobi saya
dari kecil itu membaca. Mulai dari hobi membaca itu kelas 3 SD. Jadi
saya suka membaca suka datang ke perpustakaan daerah, tadinya kan
disekitar tempat tinggalkan ada TBM disitu trus kemudian datang ke
perpustakaan kemudian tertarik untuk menulis, waktu itu kan SD
dengan hobi membaca itu saya mulai tertrik dengan menulis cerpen-
cerpen yang berkaitan dengan anak-anak karena kebetulan dirumah
bapak juga melanggan majalah bobo majalah anak-anak jadi saya
tertarik untuk menulis itu. Menginjak SMA saya mulai sering
mengikuti lomba-lomba menulis adan mengirimkan tulisan saya ke
surat kabar dan majalah. Waktu SMA juga saya pernah ikut lomba
karya ilmiah remaja juga. Mulai awal menulis karya ilmiah ya SMA
itu tadi mbak. Kemudian kuliah juga, kebetulan dosen saya yang
bernama Pak Lasa Hs itu merangsang mahasiswanya untuk menulis
juga jadi ketika mata kuliah beliau siapa yang sudah bisa menerbitkan
hasil tulisannya di surat kabar akan mendapatkan nilai yang bagus.
Nah dari situ saya lebih terangsang lagi untuk menulis. Saya pernah
juga mengirimkan tulisan saya ke Jurnal di Surabaya sana mbak,..
buletin line di UGM juga pernah, majalah realinu sanata darma,
mengkliping tulisan ku itu, dinas, awalnya tiap bulan tulisan saya
yang sering menulis, majalah ada 10 judul, g tak arsip, mjalah
terbitan provinsi tentang minat baca,  majalah  dulu pernah tak
kliping sudah saja.

- Kebiasaan dari
muda

- Sering
membaca

- Backround
pendididkan
perpustakaan

masing menyatakan
alasan yang variatif
diantaranya adanya
kewajiban untuk menulis,
karena sudah harus
menyampaikan informasi
yang ada di perpustakaan,
background pendidikan
perpustakaan, terdapatnya
wadah untuk menulis, dan
ada satu informan yang
ketertarikannya menulis
itu karena suatu
keterpaksaan.

Lia Jujur, ketertarikan itu karena dipaksa harus menulis dipaksa salah satu
buletin yaitu Pradipta. Artikel itu kan masuk karya ilmiah populer ta
mbak, ya itu awal mulanya karena dipaksakan itu tadi.

- Keterpaksaan
- Penjadwalan

Anik Kalau awal mulanya itu karena tugas kalau di tempat kerja yang dulu
sih gak ada tetapi semenjak saya disini aja di Perrpustakaan Kota ja

- Tugas dari
kantor
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kami di tunjuk sebagai narasumber untuk jadi pembicara. Itu terjadi
pada tahun 2011, awal mulanya ya itu tugas dari kantor untuk nanti
disampaikan ke peserta. Dari situ saya membuat tulisan yang
berbentuk makalah dan hasilnya saya sampaikan ke peserta.
Selanjutnya kalau karya tulis jenis ilmiah populer itu ketika adanya
redaksi buletin Pradipta nah saya mencoba untuk masukin artikel saya
ke situ.

- Terbentuknya
redaksi Pradipta

Budi Kalau masalah menulis pada dasarnya saya suka menulis, sejak SMA
sudah mulai menulis apapun, kalu saat ini kami fungsional, untuk
pengusulan angka kredit salah satunya menulis, selain itu dirangsang
dengan pembuatan materi diklat dan itu juga harus disampaiakan kan,
nah dari situ saya belajar menulis dan di puskot kita punya redaksi
Pradipta dan saya masuk kedalam tim di redaksi pradipta tersebut ya
saya harus aktif menulis lagi,ya  awalnya kalau di dunia bekerja lebih
kepaada tuntutan pekerjaan.

- Kebiasaan dari
kecil

- Fungsional
- Angka kredit
- Adanya redaksi

Pradipta
- Tuntutan

pekerjaan
Tina Ketika saya menjadi seorang pustakawan, dulu saya kan hanya staf

perpustakaan jadi belum ada tu ketertarikan menulis apalagi menulis
karya ilmiah. Semenjak jadi pustakawan pada tahun 2009 ya saya
baru mulai tertarik untuk itu.  Ketertarikan itu lebih kepada tuntutan
pekerjaan sih. Selain juga ada wadahnya yaitu buletin dan majalah
pradipta.

- Pustakawan
- Tuntutan

pekerjaan
- Adanya wadah

untuk
menampung
tulisan.

2. Tema kepenulisan.
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Informan jawaban reduksi Analisis
Triyanta Secara jujur Tema-tema hanya berbasis perpustakaan dan minat

baca. Pernah menulis esai-esai tentang sosial yang ada di
masyarakat. Ada juga saya menulis tulisan bahasa jawa yang
berbentuk cerpen. Namun secara keseluruhan tema-tema
perpustakaan dan minat baca yang lebih banyak saya tulis.

- Perpustakaan
- Minat baca

Rata-rata tema
kepenulisan dari ketujuh
informan tersebut adalah
perpustakaan dan
kepustakawanan karena
sesuai dengan lingkungan
pekerjaan mereka sebagai
pustakawan. Disamping
itu ada satu infoman yang
menyatakan bahwa tema
kepenulisan tersebut
didukung dengan latar
belakang pendidikan
yaitu perpustakaan.

Kus Kalau tema sih saya lebih ke perpustakaan mbak, karena saya
pustakawan juga.

- Perpustakaan

Ratri Kalau jaman kecil saya lebih tertarik dengan menulis cerpen. Kalau
dibandingkan sekarang jelas beda mbak. Saya lebih konsen ke dunia
perpustakaan dan kepustakawannan. Jadi temanya tentang
perpustakaan bisa dikatakan tema yang dominan.
Mengapa menulis dengan tema tersebut?
Sebenarnya backround pendidikan saya memang perpustakaan dan
memang saya suka dengan perpustakaan, jaman kuliahpun saya juga
sudah mulai menulis tentang perpustakaan. jadi sudah banyak materi
yang saya dapat di bangku kuliah tinggal saya olah dan kebetulan
saya juga bekerja sebagai pustakawan juga. Jadi nyambung aja mbak.

- Perpustakaan
- Kepustakawanan

Lia Kalau kami memang untuk menulis karena biasanya buletin nya
tema nya kepustakawanan.

- kepustakawanan

Anik Tulisan saya tentang perpustakaan ya tentang  minat baca, kegiatan-
kegiatan teknis. Untuk tema lain memang belum pernah mencoba.

- perpustakaan
- kepustakawanan

Budi Ada tema tentang kepustakawanan dan non kepustakawanan. Contoh
yang tema kepustakawanan yaitu perpustakaan dengan perkembangan
teknologi informasi dan termasuk tantangan perpustakaan di era
digital. Kalau yang non pustakawan tentang motivasi kerja.

- kepustakawanan
- non

kepustakawanan

Tina Tema yang diangakat tidak jauh dari perpustakaan dan
kepustakawanan. Karena sebagai pustakawan kita tidak asing dengan

- perpustakaan
- minat baca
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kegiatan tersebut jadi alangkah baiknya menulis dengan tema
tersebut.

- kegiatan-kegiatan
teknis

3. Media publikasi atau penerbitan karya ilmiah populer

Informan Jawaban Reduksi Analisis
Triyanta Sebenarnya tergantung urgensi, tergantung kepentingan dan

tergantung tuntutan mbak. Masing-masing memiliki alasan
tersendiri. Mungkin untuk publikasi saya lebih dominan di
majalah dan buletin khusunya Pradipta, sedangkan untuk diluar
itu saya juga mengikuti lomba-lomba tingkat nasional juga.
Untuk kegiatan pengembangan kinerja juga ada.
Selain di majalah dan buletin Pradipta adakah publikasi yang
lain?
Ada juga mbak, majalah non perpustakaan juga ada mbak.
Majalah di lingkup dinas pendidikan juga ada, majalah di
tingkat provinsi juga ada. Ada juga yang berbentuk naskah juga
terus dibaca di radio juga ada. Saya juga sering posting di blog
pribadi saya mbak ya tentunya tentang tema-tema perpustakaan
dan kepustakawanan.
Apa nama majalahnya?
Apa ya mbak, saya lupa udah lumayan lama itu. Pokoknya ya
majalah terbitan dinas pendidikan DIY dan majalah provinsi
gitu.
Kalau untuk kewajiban menulis di jurnal bagaimana pak?
Kalau publikasi karya itu menurut saya dimana saja bisa mbak
yang terpenting dalam serumpun perpustakaan dan

- Buletin Pradipta
- Majalah Pradipta
- Majalah Dinas

Pendidikan DIY
- Majalah BPAD

DIY
- Blog
- Website

Perpustakaan
Kota Yogyakarta

Rata-rata publikasi atau
penerbitan karya tulis
ilmiah populer yang
dilakukan oleh informan
yaitu pada majalah dan
buletin Pradipta. Ada
tujuh infoman yang
menyatakan hal tersebut.
Selain itu ada dua
informan yang
melakukan penerbitan di
tempat lain yaitu di
majalah BPAD Daerah
Istimewa Yogyakarta
dan majalah Dinas
Pendidiakan Kota
Yogyakarta dan dari
kedua informan tersebut
juga telah
mempublikasikan karya
ilmiahnya menggunakan
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kepustawakanan. Malah lebih baik kalau bisa tembus ke jurnal
nasional bahkan internsional. Untuk sementara ini saya baru
fokus publikasi di pradipta saja.

wibsite Perpustakaan
Kota Yogyakarta dan
blog pribadi.

Kus Biasanya hanya saya terbitkan di Majalah Pradipta dan Buletin
Pradipta saja mbak.

- Majalah Pradipta
- Buletin Pradipta

Ratri Di Pradipta, majalah provinsi DIY, di Surabaya juga aq lupa e
apa nama jurnalnya. Kalau yang di Surabaya itu pas saya belum
PNS mbak, itu karya ilmiah tentang perpustakaan juga.Tapi
untuk sekarang ini yang paling banyak publikasinya ya di
Majalah dan Buletin Pradipta saja
Selain itu bu?
Belum saya publikasikan keluar lagi mbak

- Majalah Pradipta
- Buletin Pradipta
- Majalah BPAD

DIY
- Web

Perpustakaan
Kota Yogyakarta

- Blog pribadi
Lia Saya blum sampai mengirim kemana-mana mbak , pubilkasinya

masih dalam perpustakaaan saja. Ya buletin sama majalah
Pradipta ja.

- Buletin Pradipta
- Majalah Pradipta

Anik Baru di Buletin dan Majaah Pradipta saja - Majalah Pradipta
- Buletin Pradipta

Budi Sejauh ini baru sebatas pradipta. Kalau diluar pengen tapi
belum sempat dan tidak pede.

- Majalah Pradipta
- Buletin Pradipta

Tina Saya hanya disini jadi disini hanya di buletin pradipta saja. - Buletin Pradipta
- Majalah Pradipta

4. Motivasi menulis karya ilmiah populer.

Informan Jawaban Reduksi Analisis
Triyanta Sebenarnya saya berfikir ada sesuatu hal yang harus - Kesadaran diri. Rat-rata dari ketujuh
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dikomunikasikan ke masyarakat. Semantara kalau tidak saya
komunikasikan kok kesannya hanya mandeg sampai disitu. Tapi
kalau semisal kita bisa tulis menjadikan bahan tulis kan banyak
dipahami oleh masyarakat meskipun kita sadar juga tulisan kita
belum sempurna baik secara kualitas maupun kuantitas, tapi
dengan begitu ada satu hal yang bisa disampaikan ke
masyarakat meskipun nati ada kritikan ndak masalah yang
penting nulis ya nulis.
Apakah ada keterkaitan dengan jabatan atau pangkat bapak
sekarang ini?
Pasti tetap ada mbak, apalagi sebagai pustakawan ya mau gak
mau saya harus mau menulis. Terkait juga dengan poin angka
kredit, pustakawan dalam pengembangan profesi juga menulis
adalah salah satu poinnya. Dengan menulis poin saya juga akan
bertambah dalam hal pengumpulan angka kredit. Secara
otomatis juga akan berpengaruh dengan kenaikan pangkat saya.
Dari menulis sendiri menyumbang sangat banyak lo mbak.
Selain itu pak,
“Selama ini saya sudah pernah mendapatkan insentif dari
menulis mbak, yaa...lumayan mbak bisa buat tambahan uang
sangu. Itu saya dapatkan dari beberapa lomba dan saya
mendapatkan uang itu kan manusiawai kalau saya seneng.
tugas saya sebagai pustakawan tidak hanya berkecimpung
didunia teknis saja melainkan saya juga menyampaikan apa-apa
yang ada di perpustakaan ya lewat tulisan tersebut. Khususnya
masyarakat Jogja berhak mendapatkan seluruh perkembangan
dari segi ilmu pengetahuan lewat perpustakaan. Disini saya
sebagai pustakawan dari menulis saya bisa berbagi

- Keterkaitan
dengan jabatan
atau pangkat

- Pengumpulan
angka kredit

- Pengembangan
profesi

- Insentif
-

informan menyatakan
alasannya bagaimana
termotivasi untuk
menulis karena
pekerjaan mereka
sebagai pustakawan.
Dalam pengembangan
profesi pada pustakawan
terdapat poin angka
kredit salah satunya
menulis. Sehingga bagi
informan menulis
merupakan poin yang
banyak untuk
pengumpulan angka
kredit. Motivasi internal
informan
untuk menulis adalah,
menumbuhkan
kreativitas,
mengembangkan
pengetahuan,
keingingan untuk
berbagi ilmu, karena
informan memang
senang
menulis, menuangkan
perasaan,
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pengetahuan sedikit-sedikit gitu mbak
ketika menulis adalah masuk dalam poin pengembangan profesi
maka menurut saya ya harus menulis gimana hasilnya dipikir
belakangan. Yang terpenting adalah ketika satu poin dari
pengembangan profesi telah saya laksanakan secara baik maka
saya akan merasa plong aja mbak lha itu kalau gak saya
kerjakan nanti saya susah naik pangkatnya juga mbak karena
saya udah golongan III
Terkait dengan hal tersebut masa pustakawan hanya bisa
mengerjakan hal teknis saja mbak. Pustakawan yang
disekelilingnya banyak informasi ya menurut saya pribadi itu
dapat kita olah lagi kemudian dikomunikasikan melalui tulisan.
Ya intinya jangan terlalu fokus pada pekerjaan teknis saja. Kita
juga bisa menggali potensi kita dengan mencoba menulis dan
mengasah otak kita untuk berfikir kritis tentang dunia
perpustakaan ini.

mengembangkan ide,
menambah wawasan,
keingingan untuk
mencoba sesuatu diluar
rutinitas pekerjaan,
tertarik untuk
menuliskan keadaan
sekitar,
mengembangkan ide
yang dimiliki, serta
untuk menyampaikan
pendapat.
Sedangkan motivasi
eksternal informan
adalah karena, menulis
merupakan bagian dari
pekerjaan mereka,
informan yang
menyebutkan mereka
menulis karena
pekerjaan mereka
adalah sebanyak lima
orang dari tujuh
informan, selain itu
motivasi mereka adalah
angka kredit, informan
yang menyebutkan
angka kredit sebagai

Kus Awalnya karena tugas itu tadi mbak, jadi ketika ditugaskan
untuk menulis ya saya lakasanakan saja. Kadang mbak di kantor
kami siapa yang menulis juga akan mendaptkan hadiah jadi itu
juga dapat saya jadikan sebagai motivasi juga.
Hadiahnya berupa apa bu?
Ya uang mbak,ya lumayan.
Apakah ada keterkaitan antara menulis dengan kenaikan
pangkat?
Jelas ada mbak, sebagai pustakawan untuk mengumpulkan
angka kredit tersebut. Jadi ketika saya banyak menulis ya angka
kredit saya semakin bertambah.
Menurut saya ya mendaptkan hadiah dari hasil menulis itu ya

- Tugas
- Adanya hadiah
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lumayan mbak buat tambah jajan. Namun kalau yang terlihat
jelas itu ketika saya menulis dan tulisan saya bisa diusulkan
dalam dupak maka itu akan memepercepat kenaikan pangkat
dan pada akhirnya berpengaruh ke gaji saya mbak. nah dari
gaji itu bisa saya gunakan untuk kebutuhan hidup.
Sebagai pustakawan disamping menyelesaikan tugas dan
kewajibannya sebagai tenaga fungsional juga berhak
mengembangkan dirinya agar tidak stagnan disitu saja. Ya
dengan cara menulis itu mbak. disamping menulis bagian dari
pengembangan profesi tapi juga dengan menulis saya bisa
menuangkan ide saya mengenai perpustakaan mbak

motivasinya sebanyak
empat orang dari tujuh
informan. Ada satu
informan mengatakan
bahwa motivasinya
karena ia mendapatkan
dorongan dari pimpinan.

Ratri Motivasinya karena jelas membaca tentang perpustakaan dan
ilmu-ilmu kepustakawanan jadi saya termotivasi untuk menulis.
Disamping itu lumayan mbak bisa menambah angka kredit
banyak juga terutama pengembangan profesi, untuk bisa
mengisi dupak untuk saya ajukan. Disini juga udah ada majalah
dan buletin milik Perpustakaan Kota jadi kapanpun saya bisa
menulis dan bahkan mempublikasikannya di media itu.
Selanjutnya menurut aku itu dapat mendorong dan
merangngsang saya menulis. Dan akhirnya di jadwal trus oleh
redaksi.
Selain itu bu,,saya sudah sangat sering mendapatkan honor dari
menulis bahkan sejak saya sekolah dan kuliah, lumayan kan
bisa buat tamban sangu.jadi saya merasa tertagih aja. Nah
sekarang ya ada, tapi gak seberapa, yang penting sudah pernah
merasakan dapet lagi, dan itung-itung buat nambah uang jajan
anak

- Karena suka
membaca

- Pengumpulan
angka kredit

- Pengembangan
profesi

- Terbentuknya
redaksi Pradipta

- Penjadwalan
- Insentif
- Pengembangan

diri
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Sebenarnya penghargaan itu didapatkan dari sebuah proses
kerja kita mbak. khususnya menulis ini saya mendapatkan
banyak apresied juga dari kalangan temen-teman pustakawan
dan dari mantan dosen saya yaitu pak Blasius.singkat cerita
dari karya-karya tulisan saya, saya bisa terkenal dan suatu
ketika saya diajak menulis bareng dengan pak Blas. Itu suatu
kebanggaan tersendiri juga yang notabene saya hanya menjadi
pustakawan

Lia Karena dipkasa ya menulis kita ya jadi menulis mbak.
Selain itu?
Saya bingung jawabnya mbak emmm biasanya menulis kadang
mendaptkan reward ya, kalau reward pasti ada, tapi reward
bukan alasan yang penting, pertimbangan karena kinerja
pustakawan itu ada. Ya kalau udah di publis ya sudah, kalau
ada reward ya bagian yang udah di rencana dari kasi emg udah
ada di anggarkan kegiatan.
Biasanya menulis kadang mendaptkan reward ya,  kalau reward
pasti ada, kalau mendapatkan reward ya alhamdulilah kan kan
mendapatkan uang to, tapi reward bukan alasan yang penting
untuk saya menulis
Dengan menulis saya bisa menjadi pribadi yang berkembang
saja mbak sesuai dengan perkembangan jaman.Apa yang saya
alami bisa saya sharekan ke masyarakat jadi tidak mandeg
dipikaran ku saja mbak

- Terpaksa
- Reward

Anik Ehmm, dari pekerjaan ku sebagai pustakawan dalam
pengumpulan angka kredit karena menulis itu pointnya sangat
lumayan. Motivasi dari dalam diri saya agar suatu saat saya
mempunyai tulisan yang baik, trus adanya penjadwalan dari

- Tugas atau
pekerjaan

- Angka kredit
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perpustakaan untuk menulis artikel di majalah atau buletin
tersebut.
Selain itu adalagi bu?
Gak ada mbak

Budi Motivasinya itu sebenrnya adanya niat kita dari dalam diri dan
saya seneng menulis juga. Yang kedua memang karena tugas
dari pekerjaan saya. Sehingga muncul keterpanggilan kita
sebagai pustakawan ingin memperkenalkan apa sih yang di
perpustakaan kita ke masyaakat luas melalui majalah dan
buletin Pradipta itu.
Ketika dari menulis bisa menghasilkan uang tambahan kenapa
nggak mbak, kan manusiawi, itu jadi motivasi juga disamping itu
bisa dijadikan untuk pengumpulan angka kredit juga dan
ujungnya akan berpengaruh lebih cepat dalam kenaikan pangkat
dan ya tentunya gaji akan semakin bertambah, nah dari situ kan
akan lebih mensejahterakan kebutuhan fisik saya..
Yang ada dipikiran saya ini awalnya bagaimana ya
mempromosikan perpustakaan Kota Yogyakarta. Dari situ nemu
ide untuk menulis. disamping dari menulis juga bisa terkenal
namun yang terpenting adalah saya bisa mengembangkan bakat
saya menulis. berangkat dari hobi membaca itu saya coba
menulis dan hasilnya lumayan lah walaupun tulisan saya masih
jauh dari kesempunaan

- Kemauan dari
diri sendiri

- Tugas dan
pekerjaan

- Promosi

Lia Karena dipkasa ya menulis kita ya jadi menulis mbak.
Selain itu?
Saya bingung jawabnya mbak emmm biasanya menulis kadang
mendaptkan reward ya, kalau reward pasti ada, tapi reward
bukan alasan yang penting, pertimbangan karena kinerja

- Tuntutan
- Keterpaksaan
- Target dalam

karir
- Angka kredit



163

pustakawan itu ada. Ya kalau udah di publis ya sudah, kalau ada
reward ya bagian yang udah di rencana dari kasi emg udah ada
di anggarkan kegiatan.
Biasanya menulis kadang mendaptkan reward ya,  kalau reward
pasti ada, kalau mendapatkan reward ya alhamdulilah kan kan
mendapatkan uang to, tapi reward bukan alasan yang penting
untuk saya menulis
Dengan menulis saya bisa menjadi pribadi yang berkembang
saja mbak sesuai dengan perkembangan jaman.Apa yang saya
alami bisa saya sharekan ke masyarakat jadi tidak mandeg
dipikaran ku saja mbak

5. Faktor- faktor yang memotivasi untuk menulis karya ilmiah populer.

Informan Jawaban Informan Analisis
Triyanta Yang pertama emang saya suka membaca mbak, nah dengan

banyaknya informasi yang saya dapat dari membaca itu
alangkah baiknya saya bisa mengkomunikasikan informasi itu
dengan sebuah tulisan, ya jadi seperti itu. Yang kedua saya
sebagai pustakawan banyak juga kegiatan yang telah saya
kerjakan di perpustakaan juga, jadi istilahnya kegiatan apa saja
yang telah saya lakukan di perpustakaan kota ini saya berusaha
membagikannya dengan saya membuat tulisan agar masyarakat
tahu ada kegiatan apa saja yang kami lakukan di perpustakaan.
Selanjutnya, faktor pekerjaan saya juga sebagai pustakawan
PNS ada yang namanya pengembangan profesi seperti yang

- Suka membaca
- Pengalaman
- Pekerjaan

sebagai
pustakawan

- Pengembangan
profesi

- Angka kredit
- Pengetahuan
- Honor

Dari ke tujuh informan
telah menjelaskan
berbagai macam faktor
yang mendorong
mereka untuk menulis.
Rata-rata informan
memberikan alasan
mengenai faktor dari
pekerjaan merekalah
yang membuat mereka
menulis. Faktor lainnya
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saya jelaskan tadi, jadi menulis adalah kegiatan dari
pengembangan profesi. Nanti itu juga akan membantu dalam hal
pengumpulan angka kredit mbak.Semakin saya banyak menulis
otomatis semakin saya cepat menikkan pangkat saya itu sangat
mendukung kinerja saya yang selanjutnya saya akan lebih
mudah menjelaskan kinerja yang saya alakukan dan kineja
kantor atau perpustakaan yang akan dilakukan dengan sebuah
tulisan yang baik kalau tidak saya buat tulisan bagaimana saya
bisa mengkomunikasikannya akan lebih sulit apalagi dengan
sebuah sistem dengan kepenulisan akan berkaitan dena sebuh
kinerja saya. Hobi ya tuntutan. Kalau di presentase seimbang
mbak. Karena tulisan juga tergantung mutu dan waktu mood,
waktu keleluasan, kesempatan muatan. Asupan saya menulis itu
yang pertama dari knowladge atau pengetahuan dan yang kedua
kinerja di kantor sendiri ataupun dari luar kantor.

Selain itu adakah faktor lain pak, semisal mendapatkan honor
dengan menulis?

Owh iya, itu juga salah satu faktornya juga mbak, tapi itu faktor
kesekian kalinya, kan lumayan mbak bisa buat tambahan uang
sangu. beberapa lomba dapat intensif  dapat uang itu kan
manusiawai jaadi dapat tambahan sangu itu.

Ketika tulisan dipublikasikan dan dapat intensif bagaimana
perasaanya?

Puas dan senang karena. Selain itu mendapatkan kritik saya

karena Perpustakaan
Kota telah memberikan
wadah untuk publisitas
karya mereka. Faktor
lain yaitu adanya honor
ketika tulisan mereka
dianggap bagus tapi
faktor honor bukan
faktor utama yang
menjadikan mereka
menulis. Ada tiga
informan yang
berpendapat bahwa dari
hobi mereka suka
membaca ada
manfaatnya dalam
mereka membuat
tulisan karena mereka
tidak kekurangan
materi.
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merasa senang ketika tulisan saya dapat dibaca oleh masyarakat
dan teman-teman juga.

Kus Yang pertama karena tugas mbak. Di perpustakaan kami kan
sudah terbit majalah Pradipta dan Buletin juga, jadi kita
dibuatkan jadwal untuk mengisi itu istilahnya membuat karya
tulis yang berhubungan dengan perpustakaan. trus apalagi yaa,
ini mbak karena adanya point itu lo mbak untuk kenaikan
pangkat salah satunya menulis karya ilmiah juga. Yang terakhir
adanya hadiah itu tadi mbak.

Selain itu ada lagi gak bu?

Gak ada mbak. Cukup itu saja.

Perasaan Ibu ketika tulisannya dipublikasikan bagaimana?

Senang mbak, tapi masih gak PD.

- Tugas
- wadah
- Penjadwalan
- Angka kredit
- Hadiah

Ratri Selain banyak informasi yang saya dapatkan dari membaca
kemudian saya jadi suka menulis dari situ juga angka kredit
yang besar, hasilnya sangat lumayan untuk kenaikan pangkat.
namanya manusia jga mbak. Adanya imbalan  buat bisa tambah
uang belanja. Di puskot ini terdapat wadahnya juga, semakin
mudahkan mbak bagi saya yang suka menulis dan apalagi bisa
di publikasikan juga.
Selain itu adakah faktor lainnya?
Saya rasa dengan menulis bisa dikenal oleh masyarakat juga.
Jadi aku yang pustakawan ini bisa lebih percaya diri.

- Banyaknya
informasi dari
hobi membaca

- Angka kredit
- Imbalan
- Wadahnya dekat
- Pengakuan dari

masyarakat

Lia Faktornya karena pekerjaan saya adalah pustakawan, - Pustakawan
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selanjutnya adanya jadwal dari redaksi Pradipta yang
mewajibkan saya untuk menulis. Trus ada beberapa teman yang
aktif menulis nah saya pengen seperti mereka nah ini saya tahap
belajar untuk menulis biar lebih baik dan pede.

- Penjadwalan
- Pengaruh teman

Anik Ehmm, dari pekerjaan ku sebagai pustakawan dalam
pengumpulan angka kredit karena menulis itu pointnya sangat
lumayan. Motivasi dari dalam diri saya agar suatu saat saya
mempunyai tulisan yang baik, trus adanya penjadwalan dari
perpustakaan untuk menulis artikel di majalah atau buletin
tersebut.

- Dorongan dari
atasan

- Ingin menjadi
pribadi yang
berkualitas
dengan menulis

- Reward
- Kenaikan

pangkat lebih
cepat

Budi Faktor dari saya sendiri dan yang pasti lingkungan kerja mbak.
Jadi kita sama-sama memberi semangat yo ayo podo menulis.
Saya ini kan pegawai mandiri jadi karena seneng juga menulis
dan akhirnya dengan kesenengan saya akhirnya menunjang
profesionalisme kerja saya.

- Sadar akan
profesi
pustakawan

- PNS yang
mandiri

- Agar profesional
Tina Dulu kepala seksi kantor yang dulu sering memotivasi untuk

menulis kamu punya ide apa ditulis nanti kalau bisa
dikembangkan sana bisa di publikasikan. Selanjutnya dari diri
sendiri juga kepengen menjadi pribadi yang lebih baik. Trus
karena adanya reward juga mbak, lumayan kan kalau dapet.
Apalagi ya,, Kenaikan pangkat dan jenjang karir itu salah satu
motivasi saya untuk menulis.

- Profesi sebagai
pustakawan

- Angka kredit
- Cita-cita
- penjadwalan
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6. Hambatan dalam menulis

Informan Jawaban reduksi Analisis
Triyanta Hambatan waktu dan mood kadang tidak muncul. Kalau mengenai

asupan sudah terlalu cukup, kita melangkah aja sudah banyak
masalah yang bisa kita tulis.

- Mood
- waktu

Rata-rata informan
menjelaskan bahwa
hambatan dalam menulis
yaitu minimnya waktu.
Alasannya karena
mereka disibukkan
dengan kegiatan-kegiatan
rutinitas di perpustakaan.
selain waktu mood  juga
menjadi hambatan dalam
menulis ketika mood
kurang baik maka ide
atau gagasan tidak akan
keluar. Dari ketujuh
informan hanya ada satu
informan ketika menulis
tidak ada hambatan,
informan tersebut
menjelaskan bahwa
ketika menulis adalah
sebuah tugas tidak
menjadikan sebuah
hambatan melainkan

Kus Selagi itu tugas gak ada hambatan mbak. Dikerjakan enjoy saja. Tapi
kalau untuk yang lainnya itu mungkin karena saya disibukkan dengan
tugas teknis lainnya itu salah satu hambatan saya mbak.

Kalau untuk mengatasi hambatan bagaimana bu?

Kalau itu tugas untuk saya menulis ya cara saya mengatasinya ya
dibuat enjoy saja dan dikerjakan aja.

- tidak ada
hambatan

- enjoy

Ratri Ehm hambatannya banyak mbak, sindrom males, karena banyaknya
kegiatan, tugas kontor, adanya anak juga. Waktu untuk menulis juga
semakin sedikit.

-

- sindrom
malas

- banyak
kegiatan

Lia Ya itu kalau gak ada ide mentok kadang mau menulis apa saja kadang
mau temanya apa ya, udah belum ya,, ide ada yang muncul itu masih
kurang.
Waktu untuk menulis itu juga hambatan terbesar saya mbak, kadang
dikalahkan dengan kegaitan-kegiatan lainnya yang harus selesai pada
saat itu juga.

- tidak keluar
ide alias
mentok

- minim waktu
- kesibukan

Anik Ya hambatan itu pasti ada mbak, seperti halnya waktu dan kesibukan - gak ada ide
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saya dikantor.
Cara mengatasinya seperti apa bu?
Ya kalau ada waktu selang dimaksimalkan untuk mengumpulkan
materi tulisan.

- pekerjaan
menumpuk

pekerjaan yang harus
diselesaikan dengan
perasaan senang.

Budi Keterbatasan waktu dan karena waktu kita kurang untuk membaca
sedangkan untuk menulis kan harus baca.

-

- keterbatasan
waktu

Tina Banyak mbak. Gak ada ide, kadang mentok, pekerjaan numpuk dan
harus diselesaikan terlebih dahulu daripada menulis.
Cara ibu mengatasi hambatan tersebut seperti apa?
Ya bagaiamana kita bisa membagi waktu antara pekerjaan teknis
dengan menulis, misalkan ada ide ditulis, besok dikembangkan, disela-
sela waktu kerja membaca buku referensi. Menelusur lewat internet
dan lain sebagainya, ya pinter-pinternya kita membagi waktu.

- waktu
- kesibukan
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