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ABSTRAK 

Nurul Alifah Rahmawati, 1620010083, Pengembangan Kreativitas 

Pustakawan dan Faktor-Faktornya dalam Mempengaruhi Kenaikan Jabatan 

Fungsional Di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 

Perpustakaan merupakan sebuah organisasi yang berkembang dengan 

berbagai proses serta komponen di dalamnya. Salah satunya ialah komponen 

manusia, yaitu pustakawan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan 

perpustakaan. Pustakawan yang merupakan sebuah jabatan fungsional harus 

memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Oleh 

karena itu, pengembangan setiap aktivitas pustakawan dalam bidang 

kepustakawanan sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengajukan kenaikan 

jabatan fungsionalnya. Penelitian ini membahas tentang pengembangan kreativitas 

pustakawan dan faktor-faktornya dalam mempengaruhi kenaikan jabatan 

fungsional di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui bagaimana pengembangan kreativitas pustakawan dan faktor-

faktornya dalam mempengaruhi kenaikan jabatan fungsional di perpustakaan UIN 

Sunan Kailijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Penelitan ini menggunaan teori Four P’s 

Creativity yang ditulis oleh Rhodes yang terdiri dari person, process, press, dan 

product. Serta menggunakan teori kebutuhan Abraham Maslow yang terdiri dari 

kebutuhan Fisiologis, keamanan, kebutuhan akan dimiliki, penghargaan dan 

aktualisasi diri. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta 

dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik snowball 

sampling dengan key informannya ialah Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.  

Hasil dari penelitian ini adalah, pengembangan kreativitas pustakawan dapat 

dicapai melalui mentoring; program sinau bareng; brainstorming atau jajak 

pendapat; seminar dan workshop; serta menjadi narasumber dalam seminar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas pustakwan dalam kenaikan jabatan 

fungsional di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari kebutuhan 

fisiologis berupa kompensasi, fasilitas terpenuhi, waktu liburan dan rencana 

pensiun; kebutuhan akan rasa aman baik secara fisik maupun batin; kebutuhan 

untuk diterima dan terlibat dalam pekerjaan seperti akreditasi dan pemecahan 

masalah; kebutuhan akan penghargaan atas prestasi baik materi maupun non 

materi; dan kebutuhan aktualisasi diri untuk mengembangkan potensi diri. 

Dampak kreativitas terhadap karir pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta 

antara lain meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kinerja pustakawan, 

membangun citra positif profesi pustakawan dan memunculkan inovasi-inovasi di 

perpustakaan. Kegiatan-kegiatan pengembangan tersebut dilakukan agar dapat 

memunculkan ide-ide kreatif pustakawan dan inovasi-inovasinya. 

 

Kata Kunci: Pengembangan Kreativitas Pustakawan, Faktor-faktor 

Kreativitas, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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ABSTRACT 

 

Nurul Alifah Rahmawati, 1620010083, Development of Librarian 

Creativity and Its Factors in Influencing the Increase of Functional Position at 

the UIN Sunan Kalijaga Library, Yogyakarta, 2018. 

The library is an organization that develops with various processes and 

components. One of them is the human component, librarians who are very 

influential on the development of the library. Librarians who are functional 

positions must have competence in library management and services. Therefore, 

the development of every librarian activity in the field of librarianship is very 

important to be done in order to propose an increase in functional positions. This 

study discusses the development of creativity and its factors in increasing focus in 

the library of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. The aim is to find out how the 

development of creativity and its factors influence the improvement of function in 

the library of UIN Sunan Kailijaga Yogyakarta. This research uses qualitative 

research with a case study approach. This research uses the theory of Four P’s of 

Creativity written by Rhodes consisting of person, processes, press, and products. 

As well as using Abraham Maslow's theory of needs consisting of physiological 

needs, safety needs, social needs, self asteem needs and self-actualization. Data 

obtained from observations, interviews, and documentation. The informants in 

this study were determined by snowball sampling technique with key informants is 

the Headmaster of the UIN Sunan Kalijaga Library Yogyakarta. 

The results of this study are, the development of librarian creativity can be 

achieved through mentoring; the program “sinau bareng”; brainstorming; 

seminars and workshops; as well as being a guest speaker at the seminar. Factors 

that influence the creativity of librarians in functional promotion in the Library of 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta consist of physiological needs in the form of 

compensation, facilities fulfilled, vacation time and retirement plans; the safety 

needs for both physically and mentally; the need to be accepted and involved in 

work such as accreditation and problem solving; the need for respect for material 

and non-material achievements; and the need for self-actualization to develop 

self-potential. The impact of creativity on the career of librarian UIN Sunan 

Kalijaga Yogayakarta includes improving welfare, improving librarian 

performance, building a positive image of the librarian profession and creating 

innovations in the library. These development activities are carried out in order to 

bring librarian creative ideas and innovations. 

 

Keywords: Development of Librarian Creativity, Creativity Factors, Sunan 

Kalijaga State Islamic University Library 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai sebuah organisasi yang berkembang, perpustakaan berproses 

dengan beberapa komponen di dalamnya, meliputi manusia, ruang, koleksi, serta 

aktivitas.1 Dari keempat komponen tersebut, komponen manusia lah yang sangat 

berpengaruh bagi perkembangan perpustakaan, karena manusia yang melakukan 

aktivitas untuk mengelola koleksi di dalam perpustakaan. Komponen manusia ini 

berupa pustakawan dengan struktur organisasi yang ada di perpustakaan yang 

dikelolanya, serta pemustaka sebagai target layanan dari perpustakaan. 

Pustakawan merupakan unsur penting yang akan menggerakkan kegiatan di dalam 

organisasi  perpustakaan. Oleh karena itu, untuk menghadapi perubahan-

perubahan paradigma perpustakaan yang akan terus berkembang, dibutuhkan 

pentingnya kualitas kinerja pustakawan. 

Pustakawan menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 pustakawan 

ialah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan 

dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab 

untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.2 Berdasarkan 

undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa untuk disebut sebagai pustakawan 

                                                           

1 Laugu Nurdin, Representasi Kuasa dalam Pengelolaan Perpustakaan 

(Yogyakarta: Gapernus, 2015), 28 
2 Undang-undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 

Pasal 1 Ayat 8, 3 



2 

 

 

harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 

Namun dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PERMENPAN) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, dijelaskan 

bahwa pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan 

kepustakawanan. Dalam peraturan menteri tersebut pustakawan merupakan 

sebuah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Dengan 

demikian terdapat perbedaan pengertian tentang pustakawan antara Undang-

Undang Nomor 43 tahun 2007 dengan PERMENPAN Nomor 9 Tahun 2014. 

Dalam PERMENPAN tersebut, dijelaskan tentang pengembangan karier 

pustakawan berupa jabatan fungsional serta angka kredit yang harus dipenuhi 

untuk dapat menaikkan jabatannya. Hal ini harus dipenuhi guna peningkatan 

kualitas kerja bagi seorang pustakawan. Karena kualitas kerja seorang pustakawan 

merupakan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi dalam peningkatan kariernya 

dibidang kepustakawanan.  

Sejak diterbitkannya SK MENPAN nomor 132/KEP/M.Pan12/2002 tentang 

jabatan fungsional pustakawan beserta angka kreditnya,  pustakawan telah diakui 

oleh pemerintah sebagai sebuah jabatan fungsional. Hal ini dapat dipahami bahwa 

setiap aktivitas pustakawan dalam bidang kepustakawanan ini dinilai berdasarkan 

angka kredit yang telah ditetapkan. Angka kredit inilah yang digunakan untuk 

menentukan kenaikan jabatan bagi seorang pustakawan. Ketentuan tersebut harus 

dicapai seorang pustakawan apabila ingin mengembangkan kariernya  di bidang 
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kepustakawanan, karena semakin tinggi jabatan fungsional yang dimiliki atau 

akan dicapai oleh pustakawan, semakin tinggi pula angka kredit yang harus 

dipenuhinya. Hal ini tentu saja didasarkan pada pengembangan profesinya sebagai 

seorang pustakawan.  

Berdasarkan latar belakang pendidikan formalnya, pustakawan fungsional 

terdiri dari pustakawan yang memang berasal dari pendidikan ilmu perpustakaan 

dan pustakawan inpassing. Pustakawan inpassing yaitu tenaga fungsional 

pustakawantanpa latar pendidikan formal di bidang ilmu perpustakaan.3 

Pustakawan inpassing yang telah menjabat sebagai pustakawan fungsional atau 

dalam hal ini sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil, juga dikenai angka kredit 

untuk kenaikan jabatannya. Jumlah angka kredit setiap butir pernyataan berbeda 

satu dengan yang lainnya. Jumlah butir pernyataan yang disediakan juga sangat 

banyak dan nilainya sangat sedikit. Hal ini memungkinkan menjadi salah satu 

faktor penghambat kenaikan jabatan fungsional bagi para pustakawan. Namun 

parameter ini seharusnya dapat diatasi oleh pustakawan dengan cara melakukan 

kegiatan-kegiatan dalam butir pernyataan yang mempunyai nilai tinggi. Dengan 

demikian, dibutuhkan proses kreatif bagi pustakawan untuk mengumpulkan dan 

mencapai angka kredit yang telah ditetapkan guna mengembangkan karier mereka 

berupa kenaikan jabatan. Untuk lebih kreatif memperoleh angka kredit sesuai 

dengan butir-butir kegiatan sebagaimana tertuang dalam PERMENPAN, 

diperlukan sumberdaya baik yang bersifat personal seperti jenjang pendidikan 

                                                           

3Wahid Nashihudin, “Perkembangan Pendidikan Ilmu Perpustakaan Indonesia,” 

Jurnal Pustakawan Indonesia, Volume 13 no.1 (2014), 42 
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formal dan nonformal maupun yang bersifat situasional seperti sarana dan 

prasarana untuk kegiatan kepustakawanan.4 Oleh karena itu, kreativitas 

pustakawan sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih 

maksimal bagi pemustakanya. Karena produk dari sebuah perpustakaan ialah 

sebuah layanan dimana pustakawanlah yang harus berkreasi untuk menciptakan 

inovasi-inovasi layanan bagi pemustaka. Pengembangan kreativitas ini dapat 

dilakukan salah satunya dengan pendekatan psikologis. Rhodes merupakan 

ilmuwan yang ahli dalam bidang psikologi dan pendidikan, dalam artikelnya yang 

berjudul An Analysis of Creativity menyimpulkan bahwa pada umumnya 

kreativitas dirumuskan sebagai Four P’s of Creativity yang terdiri dari Person 

(pribadi), Process (proses), Press (pendorong), dan Product (produk).5 Dengan 

melakukan pengembangan secara pribadi dan melakukan proses kreatif dan 

dorongan baik internal maupun eksternal akan menghasilkan produk kreativitas 

sebagai bentuk pengembangan karir pustakawan. 

Beberapa kegiatan dan langkah strategis dapat dilakukan pustakawan guna 

meningkatkan serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan 

wawancara awal dengan ibu Widyastuti (Pustakawan UIN Sunan Kalijaga), 

terdapat 19 orang pustakawan fungsional yang ada di Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan rincian 10 pustakawan alumni ilmu perpustakaan dan 

9 pustakawan dengan latar belakang pendidikan bukan perpustakaan. Dari ke 19 

orang tersebut belum ada pustakawan yang dapat naik pangkat dalam dua tahun. 

                                                           

4Maman Permana, “Faktor-faktor Penghambat Pustakawan Departemen Pertanian,” 

Jurnal Perpustakaan Pertanian vol.12 Nomor. 1 (2003), 20 
5 Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. The Phi Delta Kappan, 42(7), 307. 
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Dari data yang diperoleh, Ibu Widyastuti yang saat ini menjabat sebagai 

Pustakawan Madya golongan IV/a terhitung sejak tanggal 1 Februari 2015 

mengatakan bahwa dapat naik pangkat setelah 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 

2011.6 Padahal menurut ketentuan yang ada dalam Peraturan Kepala Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis 

jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, kenaikan pangkat 

Pustakawan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.7 Hal ini berarti 

bahwa kenaikan jabatan fungsional pustakawan dapat dilakukan dalam dua tahun.  

Kenaikan jabatan fungsional pustakawan dalam waktu 2 (dua) tahun juga telah 

dimiliki oleh pustakawan Universitas Mulawarman Samarinda. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah, terdapat 4 orang pustakawan yang 

mampu mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam dua tahun 

terakhir.8 Berkaitan dengan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa 

seharusnya pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga 

mampu mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam 2 (dua) tahun.  

Kemungkinan ini juga diperkuat dengan penghargaan Rekor MURI untuk 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sebagai perpustakaan pertama di Indonesia 

yang menggunakan teknologi RFID (Radio Frequency Identification) dalam 

                                                           

6Wawancara dengan Ibu Widyastuti pada 5 Februari 2018 pukul 13.23 WIB 
7Perpustakaan Nasional RI.2015.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 160. 
8Siti Fatimah. 2009. Kreativitas Pustakawan dalam Pengumpulan Angka Kredit: 

Studi Kasus di UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman Samarinda. Tesis. Jakarta: 

Perpustakaan Universitas Indonesia. 
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peminjaman dan pengembalian buku secara mandiri.9 Selain itu penilaian tim 

asesor dalam akreditasi perpustakaan pada tahun 2013 menyampaikan bahwa 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga mencapai skor nilai 97,06, sehingga masuk 

dalam kategori “A”.10 Dengan adanya penghargaan dan akreditasi perpustakan 

yang sudah baik seharusnya pengembangan karir pustakawannya juga dapat 

dilakukan dengan maksimal mengingat bahwa pustakawan sebagai ujung tombak 

keberhasilan program-program perpustakaan. 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyerahkan pekerjaan di 

bagian teknis seperti shelving, kegiatan sirkulasi dan kegiatan konvensional 

kepada mahasiswa paruh waktu (part time) yang bekerja di Perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini menurut peneliti merupakan sebuah upaya 

agar para pustakawan tidak terjebak pada pekerjaan-pekerjaan teknis yang 

cenderung konvensional, meskipun para pustakawan tetap mendampingi para 

mahasiswa untuk melakukan pekerjaannya. Peneliti memandang bahwa kebijakan 

ini diberlakukan agar hal-hal teknis seperti itu tidak sepenuhnya dilakukan oleh 

pustakawan baik pustakawan inpassing ataupun non-inpassing. Dengan adanya 

kebijakan tersebut, keduanya dapat melakukan inovasi-inovasi atau kreativitas 

lain untuk mengembangkan perpustakaan yang dikelolanya. Sehingga 

pengembangan karir pustakawan dapat dilakukan dengan lebih optimal.  

                                                           

9 Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012. Penghargaan Muri 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Diakses dari https://lib.uin-

suka.ac.id/2012/12/10/penghargaan-muri-perpustakaan-uin-sunan-kalijaga/ pada 31 Mei 

2018 Pukul 14.30 WIB 
10Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013. Reakreditasi Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga. Diakses dari https://lib.uin-suka.ac.id/2017/12/05/reakreditasi-

perpustakaan-uin-sunan-kalijaga/ pada 31 Mei 2018 Pukul 14.35 WIB 

https://lib.uin-suka.ac.id/2017/12/05/reakreditasi-perpustakaan-uin-sunan-kalijaga/
https://lib.uin-suka.ac.id/2017/12/05/reakreditasi-perpustakaan-uin-sunan-kalijaga/
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Oleh karena itu, penelitian mengenai pengembangan kreativitas pustakawan 

dan faktor-faktornya dalam mempengaruhi dalam kenaikan jabatan fungsional ini 

dirasa penting untuk dilakukan agar dapat dijadikan acuan dalam pengembangan 

karir pustakawan selanjutnya. Hal ini dilakukan karena hingga saat ini, 

pustakawan UIN Sunan Kalijaga belum ada yang dapat naik pangkat selama dua 

tahun. Padahal berdasarkan pengamatan peneliti, pustakawan UIN Sunan Kalijaga 

ini sudah sering aktif mengikuti seminar, diklat maupun menjadi narasumber 

dalam berbagai kegiatan. Selain itu, adanya mahasiswa part time yang melakukan 

pekerjaan teknis juga seharusnya sudah sangat membantu, sehingga pustakawan 

dapat mengerjakan perkerjaan lain yang mempunyai angka kredit lebih banyak 

untuk kenaikan jabatan fungsionalnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimanakah pengembangan kreativitas pustakawan dalam 

mempengaruhi kenaikan jabatan fungsional di Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kreativitas pustakawan 

dalam kenaikan jabatan fungsional di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta? 

3. Bagaimanakah dampak kreativitas terhadap karir pustakawan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta? 
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C. Batasan dan Ruang Lingkup Masalah 

Berdasarkan penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kreativitas pustakawan dalam kenaikan jabatan fungsional di 

Perpustakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, peneliti akan memberi batasan 

yang lebih spesifik dan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. 

Pembahasan dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada 

Peraturan yang digunakan sebagai landasan teori dan pembahasan. Peraturan yang 

di gunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara (PERMENPAN) No. 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional 

Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam peraturan iniPustakawan Fungsional 

yang dimaksud adalah pengertian pustakawan sesuai dengan PERMENPAN No. 9 

Tahun 2014. Dimana pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan 

kepustakawanan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa perbedaan pengertian 

pustakawan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, batasan masalah dalam 

penelitian ini sangat diperlukan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengembangan kreativitas pustakawan dalam 

mempengaruhi kenaikan jabatan fungsional di Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Sehingga dapat dijadikan acuan bagi pengelola 

perpustakaan secara umum dalam pengembangan karir pustakawan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas 

pustakawan dalam kenaikan jabatan fungsional di Perpustakaan UIN 



9 

 

 

Sunan kalijaga Yogyakarta. Hal ini dapat digunakan sebagai referensi 

pustakawan lain dalam mengembangkan karirnya. 

3. Untuk mengetahui dampak kreativitas terhadap karir pustakawan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran serta dapat memperkaya kajian pengetahuan dalam bidang Ilmu 

Perpustakaan. Selain itu juga dapat mengangkat jurusan Ilmu Perpustakaan 

agar tidak lagi dipandang sebelah mata. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang pertama berjudul “Kreativitas Pustakawan dalam 

Pengumpulan Angka Kredit: Studi Kasus di UPT Perpustakaan Universitas 

Mulawarman Samarinda”. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Fatimah pada tahun 

2009. Tesis ini membahas bentuk kreativitas pustakawan dalam pengumpulan 

angka kredit di UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman Samarinda. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi 

kasus. Hasil penelitian mengenai kreativitas pustakawan adalah kemampuan 

pustakawan untuk secara aktif dan rajin melakukan berbagai kegiatan yang 

menghasilkan produk atau karya yang dapat dinilai dalam bentuk angka kredit, 

seperti melakukan tugas di dalam dan lintas unit kerja dan di luar unit kerjanya, 

menambah jam kerja sendiri, mengajar dan melakukan bimbingan. Adanya 

kesempatan yang diberikan oleh pimpinan untuk melakukan berbagai kegiatan 

merupakan pendorong yang merangsang timbulnya gagasan untuk bersikap 

kreatif. Kreativitas yang dimiliki oleh para pustakawan yang ada di UPT 

Perpustakaan Universitas Mulawarman Samarinda sangat menarik untuk dijadikan 
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sebagai pemacu bagi para pustakawan yang mengalami kendala dalam 

pengumpulan angka kredit. Penelitian ini sama-sama membahas tentang 

kreativitas dalam kenaikan jabatan fungsional pustakawan, namun perbedaannya 

adalah penelitian yang akan dilakukan mengenai pengembangan kreativitas dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitasnya, tidak hanya bentuk kreativitas 

yang dihasilkan oleh pustakawan.  

Penelitian kedua berjudul Pengaruh penetapan angka kredit jabatan 

fungsional pustakawan terhadap peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta, oleh Agustiawan, 2014. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dan metode yang digunakan adalah metode survei. 

Responden dari penelitian ini adalah 11 pustakawan di UPT Perpustakaan ISI 

Yogyakarta. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa (1) penetapan angka 

kredit jabatan fungsional pustakawan termasuk dalam kategori sangat lancar; (2) 

peningkatan motivasi kinerja pustakawan masuk dalam kategori sangat tinggi; (3) 

terdapat hubungan yang positif antara penetapan angka kredit jabatan fungsional 

pustakawan dengan peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dalam hasil perhitungan 

koefisien korelasi pearson product moment yang sama yaitu 0,886 sehingga 

mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat. Hasil ini menunjukkan bahwa 

setiap penambahan penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan maka 

peningkatan motivasi kinerja pustakawan juga akan bertambah; (4) terdapat 

pengaruh signifikan antara penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan 

dengan peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan ISI 
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yogyakarta; (5) penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan 

mempunyai peran atau sumbangan sebesar 78,4% terhadap peningkatan motivasi 

kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Sedangkan yang 21,6% 

disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk di dalam variabel tersebut. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu mengenai subjek dan 

objek penelitiannya, namun sama-sama membahas mengenai jabatan fungsional 

pustakawan. 

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Nuning Hasanah, S.IP yang berjudul 

Pustakawan Profesional (Studi tentang Profesionalisme Pustakawan di 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) tahun 2011. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode case study. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik, yaitu dokumentasi dan 

wawancara. Sedangkan proses analisis data dilakukan dengan mengikuti analisis 

dari Miles dan Huberman, dimana sejak permulaan pengumpulan data, peneliti 

sudah mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, dengan 

mencatat keteraturan atau pola penjelasannya.  

Penelitian ini menemukan: Pertama, semenjak lahirnya perpustakaan 

digital, profesi pustakawan mulai bersinggungan dan mengalami konvergensi 

dengan profesi-profesi informasi lainnya, sehingga konsep profesionalisme 

pustakawan sering dikaburkan dan dileburkan dengan konsep profesionalisme 

selain pustakawan, sebagaimana terlihat dalam rumusan Special Libraries 

Association  tentang kompetensi ”Information Profesionals”. Di sini Randy 

Diamond dan Martha Dragich menawarkan konsep profesionalisme khusus bagi 
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pustakawan, dengan tiga kriteria profesionalisme pustakawan, yaitu pengetahuan 

profesional, kompetensi profesional, dan nilai-nilai profesional. Kedua, dengan 

ketiga kriteria profesionalisme pustakwana ini, penelitian ini melihat bahwa 

pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah bekerja cukup 

profesional. Disebut “cukup profesional”, karena dari indikator-indikator yang 

ada, ternyata masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi dalam diri 

pustakawan. Dengan derajat “cukup profesional” ini, penelitian ini secara teoritis 

memunculkan tesis “Relatively Professionalism in Librarianship” 

(Profesionalisme Kepustakawanan Relatif), yaitu profesionalisme 

kepustakawanan yang belum memenuhi beberapa indikator yang ditetapkan bagi 

tiga kriteria profesionalisme, yang berbeda dengan “Full Professionalism in 

Librarianship” (Profesionalisme Kepustakawanan Sempurna), di mana seseorang 

pustakawan bekerja berdasarkan standar dan memenuhi indikator-indikator yang 

ada bagi tiga kriteria profesionalisme pustakawan secara sempurna. Penelitian ini 

sama-sama membahas mengenai pustakawan fungsional di perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, namun subjeknya berbeda yaitu mengenai 

pengembangan kreativitas pustakawan dan faktor-faktornya dalam mempengaruhi 

kenaikan jabatan fungsionalnya. 

F. Landasan Teori 

1) Konsep Kreativitas 

Konsep kreativitas telah banyak diperbincangkan baik di kalangan orang 

awam, akademisi, pimpinan lembaga, manager maupun pejabat pemerintahan. 

Perbincangan ini berkaitan dengan pentingnya kreativitas untuk selalu 
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dikembangkan, karena saat ini banyak terjadi adanya tuntutan dalam pekerjaannya 

untuk kreatif sebagai penunjang dalam pembangunan. Namun, kesulitan 

merumuskan konsep kreativitas ini membuat kurangnnya perhatian dunia 

pendidikan terhadap kreativitas. Renzuli dalam Munandar mengatakan bahwa 

kreativitas atau daya cipta memungkinkan munculnya penemuan-penemuan baru 

dalam bidang ilmu dan teknologi serta dalam semua bidang usaha manusia 

lainnya.11 

Clark Moustakas menyatakan bahwa kreativitas adalah pengalaman 

mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu 

dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain.12 

Rogers menekankan bahwa sumber kreativitas adalah kecenderungan untuk 

mengaktualisasikan diri mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan 

menjadi matang, kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua 

kemampuan organisme.13 

Konsep kreativitas ini mempunyai banyak definisi yang berbeda-beda dan 

tidak ada yang dapat diterima secara universal. Hal ini terjadi karena banyaknya 

aspek-aspek yang berbeda yang mempunyai penekanan dan konsep yang berbeda 

satu dengan yang lainnya. Jika Semiawan mengatakan bahwa kreativitas 

merupakan bagian dari keterbakatan itu karena yang menjadi fokus kajiannya 

adalah keterbakatan. Lain halnya dengan Munandar yang melihat kreativitas 

sebagai suatu proses untuk menghasilkan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, 

                                                           

11Utami Munandar, Kreativitas Dan Keterbakatan: Strategi Mewujudkan Potensi 

Kreatif Dan Bakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 4 
12Ibid, 24 
13Ibid. 



14 

 

 

kreativitas bukan hanya sekedar pernyataan pemikiran, melainkan juga berbagai 

tindakan baik dalam bentuk proses dan produk yang dihasilkan.14 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pustakawan dituntut 

untuk bekerja secara kreatif. Karena perkembangan ini mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap masyarakat. Pengembangan kreativitas pustakawan menjadi sangat 

penting untuk dilakukan agar mereka mampu mengimbangi dengan pelayanan 

yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Pengembangan kreativitas ini dapat 

dilakukan salah satunya dengan pendekatan psikologis. Rhodes merupakan 

ilmuwan yang ahli dalam bidang psikologi dan pendidikan, dalam artikelnya yang 

berjudul An Analysis of Creativity menyimpulkan bahwa pada umumnya 

kreativitas dirumuskan sebagai Four P’s of Creativity yang terdiri dari Person 

(pribadi), Process (proses), Press (pendorong), dan Product (produk).15 Keempat 

P ini saling berkaitan: pribadi kreatif yang melibatkan diri dalam proses kreatif 

dan dengan dukungan dan dorongan (press) dari lingkungan akan menghasilkan 

produk yang kreatif.16 Beberapa definisi kreativitas berdasarkan empat P sebagai 

berikut: 

1) Pribadi (Person) 

Kreativitas adalah ungkapan dari keunikan individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Dari ungkapan pribadi yang unik inilah dapat 

diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif.17 

                                                           

14Ngalimun, Perkembangan Dan Pengembangan Kreativitas (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2013), 96. 
15 Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity. The Phi Delta Kappan, 42(7), 307. 
16Munandar, Utami. 1999. Kreativitas Dan Keterbakatan..., 26 
17Ibid, 68 
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Kreativitas dimaknai sebagai person ini disimpulkan sebagai kecerdasan 

yang berkembang dalam diri individu, dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan 

tindakan dalam melahirkan sesuatu yang baru  dan orisinil untuk 

memecahkan masalah.18 Istilah pribadi (Person) yang digunakan mencakup 

informasi tentang kepribadian, kecerdasan intelektual, temperamen, fisik, 

sifat, kebiasaan, sikap, konsep diri, dan perilaku.19  

Berdasarkan kriteria di atas, pengembangan kreativitas aspek person 

pustakawan dapat dilakukan dengan mengetahui informasi tentang 

kepribadian, secara intelektual serta moral. Pengembangan pribadi kreatif 

secara intelektual sebagai tenaga fungsional seperti pustakawan dan dosen 

dapat dilakukan dengan beberapa tahapan:20 

a. Mentoring yaitu pustakawan memberikan bimbingan kepada 

pemustaka terkait dengan user education, short course (kursus kilat 

penelusuran informasi), bimbingan penelitian ilmiah bagi mahasiswa 

dan sebagainya. Mentoring dapat pula diberikan oleh pustakawan senior 

terhadap pustakawan yunior dalam bentuk sharing. 

b. exploring/researching yakni pustakawan menyelenggarakan kajian 

ilmu ataupun penelitian lapangan. 

c. publishing; menulis dan menerbitkan buku atau tinjauan masalah 

maupun hasil penelitian.  

                                                           

18Momon Sudarma, Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif (Jakarta: 

Rajawali, 2013), 21 
19 Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity..., 308 
20 Batubara, A. K. (2012). Membangun kreativitas pustakawan di perpustakaan. 

Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi, 5(02), 46 
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d. reaching beyond the world; berbicara dalam seminar atau menghadiri 

seminar. 

e. change the world; memiliki kepedulian terhadap perkembangan dunia 

dengan ilmu yang terkini. 

f.  till the truth; memiliki sikap sebagai ilmuwan dalam membantu 

pembangunan peradaban dunia yaitu kejujuran.  

g. reading; merupakan sikap  ilmuwan  lain    sebagai    manivestasi 

keingintahuan    akan perkembangan dunia dan keilmuan serta,  

h. discussing;  merasa   perlu   mendiskusikan   berbagai   hal   dengan 

berbagai pihak, baik mahasiswa, sesama pustakawan  ataupun   guru   

dan    dosen    pada tiap-tiap lingkungan pendidikan. 

Selanjutnya pengembangan pribadi secara moral yang dapat 

dikembangkan antara lain: bersemangat, sabar, dan tertarik terhadap tugas 

yang dirasakan sebagai tantangan. Selain itu pustakawan juga berani untuk 

menerima kritikan dari pemustaka dan mampu menghargai dirinya sendiri 

dan orang lain.21 

2) Proses (Process) 

Kreativitas adalah proses mengelola informasi, melakukan sesuatu atau 

membuat sesuatu. Hurlock menyebutkan bahwa kreativitas adalah suatu 

proses yang menghasilkan sesuatu yang baru atau sebuah karya.22 Untuk 

mengembangkan kreativitas perlu kesempatan untuk bersibuk diri secara 

                                                           

21 Ibid. 
22Ibid, 18 
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kreatif. Dalam hal ini yaitu kesempatan untuk mengekspresikan dirinya 

secara kreatif. Proses kreatif ini meliputi keseluruhan proses kreatif dan 

ilmiah mulai dari menemukan masalah sampai dengan menyampaikan hasil 

atau produk. Proses kreatif ini berbeda dengan kegiatan yang biasanya 

dilakukan.23 Istilah proses berlaku untuk motivasi, persepsi, pembelajaran, 

pemikiran dan komunikasi.24 Perpustakaan merupakan sebuah wadah yang 

mengelola berbagai koleksi baik koleksi karya tulis, karya cetak maupun 

karya rekam secara professional, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.25 Proses 

kreatif yang dilakukan pustakawan berarti mengelola perpustakaan mulai 

dari seleksi, pengadaan, pengolahan hingga pelayanan.  

3) Pendorong (Press) 

Pendorong atau Press merupakan hubungan antara individu dengan 

lingkungannya.26 Untuk mewujudkan kreativitas diperlukan dorongan dan 

dukungan dari lingkungan (eksternal), yang berupa apresiasi pemberian 

penghargaan, pujian, insentif dan lainnya. Selain itu juga dorongan kuat dari 

dalam dirinya (motivasi internal) untuk menghasilkan sesuatu.27 Dorongan 

internal dan eksternal sama-sama diperlukan untuk dapat memupuk dan 

meningkatkan kreatifitas. Dorongan dapat berkriteria materi seperti 

pemberian tunjangan fungsional, pemberian honor dan masa kerja mencapai 

                                                           

23Munandar, Kreativitas Dan Keterbakatan ..., 69 
24 Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity..., 308 
25 Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 

2007 Tentang Perpustakaan. Jakarta: Republik Indonesia. 
26 Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity..., 308 
27 Munandar, Kreativitas Dan Keterbakatan ..., 72 
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60 tahun. Dorongan non materi bagi pustakawan dapat berupa pemberian 

piagam penghargaan dari lembaga, pengiriman diklat, serta kerjasama.28 

4) Produk (Product) 

Definisi yang berfokus pada produk kreatif menekankan unsur 

orisinalitas, kebaruan, dan kebermaknaan. Barron dalam munandar 

menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk 

menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru. Kondisi yang memungkinkan 

seseorang untuk menciptakan produk kreatif adalah kondisi pribadi dan 

lingkungan sejauh mana keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan 

dirinya dalam proses kreatif.29 Ketika sebuah ide menjadi terwujud dalam 

bentuk nyata itu disebut produk.30 Produk kreatif bisa bersifat kombinasi 

dari beberapa unsur sehingga dapat berfungsi sebagai problem solving 

maupun sesuatu yang dapat mengembangkan perpustakaan. Produk-produk 

kreatif selain berguna terhadap diri pribadi pustakawan tentunya juga 

bernilai guna sebagai bentuk promosi serta mempermudah dalam 

penelusuran informasi.31 

2) Pengembangan Kreativitas 

Sebagai pribadi yang hidup di zaman yang selalu berkembang ini, kita harus 

mampu memikirkan, membentuk cara-cara baru untuk dapat mengikuti perubahan 

yang terjadi, untuk dapat menghadapi masalah-masalah yang semakin kompleks. 

                                                           

28 Batubara, A. K. (2012). Membangun kreativitas pustakawan di perpustakaan.., 47 
29 Munandar, Kreativitas Dan Keterbakatan ..., 73 
30 Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity..., 309 
31 Batubara, A. K. (2012). Membangun kreativitas pustakawan di perpustakaan..,48 
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Oleh karena itu pengembangan kreativitas menjadi sangat penting. Menurut 

Maslow dalam munandar, dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, dan 

perwujudan diri merupakan kebutuhan pokok  pada tingkat tertinggi dalam 

kehidupan manusia. Kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang 

berfungsi sepenuhnya.32 

Kreativitas atau berfikir secara kreatif merupakan kemampuan untuk 

melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian masalah. Berdasarkan 

penelitian oleh Biondi dalam Munandar bersibuk diri dengan kreatif tidak hanya 

bermanfaat bagi pribadi dan lingkungan tetapi juga memberikan kepuasan 

tersendiri bagi dirinya. Selain itu juga dapat memberikan keuntungan material 

karena berhasil menciptakan sesuatu yang bermakna. Kreativitaslah yang 

memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Kepribadian yang 

kreatif dapat menunjukkan ciri-ciri yang dapat digunakan untuk memahami 

pembentukan kreativitas. Ciri-ciri tersebut dikemukakan oleh Csikszentmihalyi, 

antara lain:33 

1) Pribadi kreatif memiliki kekuatan energi fisik yang memungkinkan 

mereka bekerja berjam-jam dengan konsentrasi penuh, tetapi mereka juga 

bisa rileks dan tenang, bergantung pada situasinya. 

2) Pribadi kreatif cerdas dan cerdik, tetapi pada saat yang sama mereka juga 

naif. Di satu pihak mereka memiliki kebijakan tetapi juga bisa seperti 

anak-anak. 

                                                           

32Ibid, 43 
33Ibid, 51-52 
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3) Kreativitas memerlukan kerja keras, keuletan, dan ketekunan untuk 

menyelesaikan suatu gagasan atau karya baru dengan mengatasi 

rintangan yang sering dihadapi. 

4) Pribadi kreatif dapat berselang seling antara imajinasi dan fantasi, namun 

tetap bertumpu pada realitas. Keduanya diperlukan untuk dapat 

melepaskan diri dari kekinian tanpa kehilangan sentuhan dengan masa 

lalu.  

5)  Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan baik introversi maupun 

ekstroversi. Seseorang perlu dapat bekerja sendiri untuk dapat berkreasi, 

tetapi perlu ujuga untuk bertemu dengan orang lain, bertukar pikiran dan 

mengenal karya orang lain. 

6) Orang kreatif dapat bersikap rendah diri dan bangga akan karyanya pada 

saat yang sama. Mereka puas dengan prestasi tetapi biasanya tidak ingin 

terlalu menonjolkan apa yang telah mereka capai dan mereka juga 

mengakui adanya faktor keberuntungan dalam karier mereka. 

7) Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan untuk dapat melepaskan diri 

dari kedudukan gender, mereka bisa sensitif dan asertif, dominan dan 

submisif pada saat yang sama. 

8) Orang kreatif cenderung mandiri bahkan suka menentang, tetapi dilain 

pihak mereka bisa tetap tradisional dan konservatif. 

9) Kebanyakan orang kreatif sangat bersemangat bila menyangkut karya 

mereka tetapi juga sangat obyektif dalam penilaian karyanya. Tanpa 

passion seseorang bisa kehilangan minat terhadap tugas yang sangat sulit, 
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tetapi tanpa obyektivitas karyanya bisa kurang baik dan kehilangan 

kredibilitasnya. 

10) Sikap keterbukaan dan sensitivitas orang kreatif sering membuatnya 

menderita jika mendapat banyak kritik dan serangan terhadap hasil jerih 

payahnya, namun disaat yang sama ia juga merasakan kegembiraan yang 

luar biasa. 

3) Teori Kebutuhan 

Abraham maslow dengan konsepnya dalam teori kebutuhan dasar 

menyatakan bahwa semua motivasi yang ada pada diri manusia terjadi sebagai 

reaksi atas persepsi seseorang individu atas lima macam tipe dasar kebutuhaan. 

Menurut teori tersebut menusia memiliki urutan kebutuhan. Secara ringkas 

kebutuhan yang mendasar adalah Kebutuhan Fisiologis, Kebutuhan Fisiologis, 

Kebutuhan Akan Keselamatan (Rasa Aman), Kebutuhan Akan Rasa Memiliki 

(Diterima), Kebutuhan Akan Harga Diri (Dihargai), Kebutuhan Akan Perwujudan 

Diri (Aktualisasi Diri). Kebutuhan-kebutuhan tersebut saling berhubungan antara 

satu dengan yang lainnya. Jika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, maka akan 

muncul kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lebih tinggi.  

a. Kebutuhan Fisiologis  

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling dasar, paling kuat dan 

paling jelas diantara semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan 
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hidupnya.34 Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling kuat dan 

mendesak yang harus dipenuhi paling utama oleh manusia dalam 

menjalankan kehidupan kesehariannya. Kadang-kadang mereka dinamakan 

kebutuhan-kebutuhan biologikal dalam  lingkungan kerja modern dan 

termasuk di dalamnya keinginan untuk mendapatkan pembayaran, libur, 

rencana pensiun, periode-periode istirahat, lingkungan kerja yang 

menyenangkan, dan fasilitas yang memadai.35 Kebutuhan fisiologis ini 

menjadi kebutuhan paling dasar sebelum memunculkan kebutuhan-

kebutuhan yang lainnya. 

b. Kebutuhan Akan Keselamatan (Rasa Aman) 

Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, muncullah kebutuhan akan rasa 

aman. Namun kebutuhan fisiologis juga tetap terpenuhi, artinya keduanya 

berjalan dengan bersama-sama. Dalam lingkungan sosial kebutuhan akan 

keselamatan ini dapat menjadi amat penting setiap kali terdapat ancaman 

terhadap hukum, ketertiban atau wewenang yang nyata.36 Pada organisasi 

kebutuhan-kebutuhan demikian terlihat pada keinginan pekerjaan akan 

kepastian pekerjaan, sistem-sistem senioritas, serikat pekerja, kondisi kerja 

aman, imbalan-imbalan tambahan, asuransi, dan kemungkinan pensiun, 

                                                           

34 Goble, Frank G. (1987). Madzhab ketiga psikologi humanistik Abraham Maslow, 

Kanisius: Yogyakarta, hlm 71 
35 Iskandar, I. (2016). Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow 

Terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan. Khizanah al-Hikmah Jurnal Ilmu 

Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan, 4(1), 24-34. 

 
36 Maslow, Abraham H. 1984. Motivasi dan Kepribadian: Teori Motivasi dengan 

Ancangan Hirarki Kebutuhan Manusia (judul asli: Motivation and Personality). 

Diterjemahkan oleh Nurul Iman. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 50. 
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tabungan, dan uang tunggu apabila terjadi hal-hal tertentu.37 Hal ini berarti, 

kebutuhan akan keselamatan atau rasa aman tidak hanya secara fisik namun 

juga kebutuhan aman secara rohani. 

c. Kebutuhan Akan Rasa Memiliki (Diterima) 

Selanjutnya, orang akan mendambakan hubungan untuk memiliki dan 

dimiliki oleh orang lain atau mendapatkan tempat di tengah kelompoknya.38 

Sebagai mahluk sosial, manusia senang apabila mereka disenangi, dan 

berusaha memenuhi kebutuhan sosial pada waktu mereka bekerja, dengan 

jalan membantu kelompok-kelompok formal maupun informal, dan mereka 

bekerja sama dengan rekan-rekan ditempat kerja.39 Ini berarti bahwa setiap 

manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan kawan mengingat bahwa 

dirinya sebagai makhluk sosial yang terus berinteraksi dengan orang lain. 

 

d. Kebutuhan Akan Harga Diri (Dihargai) 

Maslow mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki dua teori 

kebutuhan akan harga diri yaitu, harga diri dan penghargaan dari orang lain. 

Harga diri meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, 

penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan dan kebebasan. 

Sedangkan penghargaan dari orang lain meliputi pengakuan, penerimaan, 

perhatian, kedudukan, nama baik serta penghargaan.40 Tetapi rintangan 

                                                           

37 Iskandar, I. (2016). Implementasi Teori Hirarki... 27 
38 Goble, Frank G. Madzhab ketiga... 74 
39 Iskandar, I. (2016). Implementasi Teori Hirarki... 27 
40 Goble, Frank G. Madzhab ketiga.. 76 
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untuk menuju pemenuhan kebutuhan ini menimbulkan perasaan rendah diri, 

lemah dan tak berdaya.41  

e. Kebutuhan Akan Perwujudan Diri (Aktualisasi Diri) 

Kebutuhan akan perwujudan diri menurut Maslow bahwa Setiap orang 

harus berkembang sepenuh kemampuannya.42 Kebutuhan ini diantaranya 

adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri 

secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang 

lebih baik. Kebutuhan aktualisasi diri oleh organisasi dapat dipenuhi dengan 

memberikan kesempatan orang-orang untuk tumbuh, mengembangkan 

kreativitas, dan mendapatkan pelatihan untuk mendapatkan tugas yang 

menantang serta melakukan pencapaian.43 Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan paling tinggi diantara kebutuhan-kebutuhan manusia yang 

lainnya.  

4) Jabatan Fungsional Pustakawan  

Sejak tahun 1988 pemerintah Indonesia mengakui profesi pustakawan 

sebagai jabatan fungsional. Pengertian pustakawan adakalanya dikaitkan dengan 

Pegawai Negeri Sipil yaitu PNS yang mendapatkan surat keputusan (SK) sebagai 

pejabat pustakawan. Akibatnya ada diantara pustakawan yang bekerja di 

perpustakaan tidak menyebut dirinya sebagai pustakawan karena belum memiliki 

                                                           

41 Maslow, Abraham H. 1984. Motivasi dan Kepribadian... 56 
42 Ibid 60 
43 Iskandar, I. (2016). Implementasi Teori Hirarki...28 
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SK.44 Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menyatakan bahwa pustakawan adalah 

seorang yang berkarya secara professional dIbidang perpustakaan dan informasi.45 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pustakawan tidak 

membedakan antara PNS atau pustakawan Non-PNS. Dalam lingkup PNS 

pustakawan digolongkan sebagai pejabat fungsional. Selanjutnya jabatan 

fungsional pustakawan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara (PERMENPAN) Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional 

Pustakawan Dan Angka Kreditnya. 

Jabatan Fungsional Pustakawan, pertama kali diatur dengan Keputusan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 

tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam rangka 

memenuhi tuntutan perkembangan karier dan peningkatan profesionalisme 

Pustakawan, keputusan di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional 

Pustakawan dan Angka Kreditnya.46 

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan 

                                                           

44Rachman Hermawan, Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi 

Dan Kode Etik Pustakawan Indonesia (Jakarta: Sagung Seto, 2006), 45 
45Ibid, 46 
46 Perpustakaan Nasional RI. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Pustakawan dan Angka Kreditnya (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015), 1. 
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Angka Kreditnya tersebut,maka disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Pustakawan dan Angka Kreditnya.47 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya 

berisi penjelasan rinci tentang  kegiatan Pustakawan, Pembinaan karier 

Pustakawan, angka kredit Pustakawan, dan Tim Penilai Pustakawan, sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional 

Pustakawandan Angka Kreditnya.48 

Dalam Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa jabatan fungsional pustakawan 

adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang 

dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Sedangkan pustakawan 

adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.49 Untuk mengelola jabatan 

fungsional pasti tidak sama dengan mengelola jabatan struktural. Jabatan 

struktural formasinya sudah ditentukan.50 Dalam melaksanakan tugasnya pejabat 

fungsional harus mampu memahami tugas pokok dan fungsinya.51 Tugas pokok 

pustakawanwajib dilakukan oleh setiap pustakawan sesuai jenjang jabatannya, 

sebagai berikut.52 

                                                           

47Ibid. 
48Ibid, 2 
49PERMENPAN RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan 

Dan Angka Kreditnya. 
50Saleh, Abdul Rahman, Percikan Pemikiran Di Bidang Kepustakawanan (Jakarta: 

Sagung Seto, 2011), 106 
51IPI, Sertifikasi Profesi Pustakawan Indonesia ( Jakarta: Sagung Seto, 2011), 48 
52Perpustakaan Nasional RI. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan 

dan Angka Kreditnya (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2015), 10. 
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Tugas pokok Pustakawan Tingkat Terampil meliputi: 

a. Pengelolaan perpustakaan, terdiri dari; 

 Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan 

 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan 

b. Pelayanan perpustakaan, terdiri dari: 

 Pelayanan teknis 

 Pelayanan pemustaka. 

c. Pengembangan sistem kepustakawanan 

 Pengembangan sistem kepustakawanan 

Tugas pokok Pustakawan Tingkat Ahli meliputi: 

a. Pengelolaan perpustakaan, terdiri dari; 

 Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan 

 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan 

b. Pelayanan perpustakaan, terdiri dari: 

 Pelayanan teknis 

 Pelayanan pemustaka. 

c. Pengembangan sistem kepustakawanan 

 Pengkajian kepustakawanan 

 Pengembangan kepustakawanan 

 Penganalisisan/pengkritisan karya kepustakawanan 

 Penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan 
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a. Jenjang Pustakawan 

Jenjang jabatan pustakawan selalu mengalami perubahan sesuai dengan 

perkembangannya. Berdasarkan SK MENPAN No. 33 Tahun 1998, jabatan 

fungsional pustakawan dibagi menjadi dua jalur, yaitu Asisten Pustakawan 

(ASPUS) dan Pustakawan. ASPUS yaitu bagi mereka yang memiliki ijasah D2. 

Untuk pindah menjadi pustakawan diperlukan pendidikan penyetaraan.53 Sejak 

tahun 2002 pustakawan digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu pustakawan 

tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli. Perbandingan jenjang pustakawan 

tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1: Jenjang Pustakawan Fungsional Berdasarkan PERMENPAN 

No 9 Tahun 2014. 

No Jabatan Jenjang Pangkat/ Golongan 

1. Pustakawan 

Tingkat Terampil 

Pustakawan 

Pelaksana/Pustakawan 

Terampil 

Pengatur muda 

tingkat I, golongan 

II/b 

Pengatur, golongan 

II/c 

Pengatur tingkat I, 

golongan II/d 

Pustakawan Pelaksana 

Lanjutan/Pustakawan 

Mahir 

Penata muda, 

golongan III/a 

Penata muda tingkat 

I, golongan III/b 

Pustakawan Penyelia Penata , golongan 

III/c 

Penata tingkat I, 

                                                           

53Hermawan, Rachman, Etika Kepustakawanan: ...,  48 
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golongan III/d 

2.  Pustakawan 

Tingkat Ahli 

Pustakawan 

Pertama/Pustakawan 

Ahli Pertama 

Penata Muda, 

golongan III/a 

Penata Muda tingkat 

I, golongan III/b 

Pustakawan 

Muda/Pustakawan Ahli 

Muda 

Penata, golongan 

III/c 

Penata tingkat I, 

golongan III/d 

Pustakawan 

Madya/Pustakawan 

Ahli Madya 

Pembina, golongan 

IV/a 

Pembina tingkat I, 

golongan IV/b 

Pembina utama 

muda, golongan IV/c 

Pustakawan 

Utama/Pustakawan 

Ahli Utama 

Pembina Utama 

Madya, golongan 

IV/d 

Pembina Utama, 

golongan IV/e 

Jabatan fungsional tingkat terampil adalah jabatan fungsional kualifikasi 

teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya 

menyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu biadang ilmu pengetahuan 

atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional tingkat terampil meliputi pelaksanaan 

kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional 

di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat 

pendidikan tertentu. Sedangkan jabatan fungsional tingkat ahli adalah jabatan 

fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugasnya mensyaratkan 
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penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas 

utamanya meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori serta 

pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.54 

b. Angka Kredit Pustakawan 

Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau 

akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pustakawan dalam rangka 

pembinaan karir yang bersangkutan.55 Angka kredit ini diberikan berdasarkan 

penilaian atas prestasi yang telah dicapai seorang pustakawan dalam mengerjakan 

setiap butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk 

pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat.56 Peranan dan manfaat angka 

kredit dimaksudkan untuk hal berikut:57 

1. PNS yang akan diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional 

pustakawan. Yaitu untuk menentukan jenjang jabatan sebagai pejabat 

fungsional pustakawan. 

2. Kenaikan jabatan/pangkat dalam jabatan fungsional pustakawan 

3. Untuk peralihan jabatan dari pustakawan tingkat terampil ke pustakawan 

tingkat ahli 

4. Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi  

                                                           

54Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: 

Sekretariat Neraga RI, 1999) 
55PERMENPAN RI Nomor 9 Tahun 2014 ... , 4 
56Sularsih, Sri, Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit: Bahan Ajar 

Diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 

2006), 3 
57Sarwidiarti, Prosedur Pengusulan Penilaian Angka Kredit: Bahan Ajar Diklat Tim 

Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2006), 4 
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5. Untuk pustakawan penyelia, pangkat penata tingkat I golongan ruang 

III/d setiap tahuan diwajibkan untuk mengumpulkan angka kredit 

sekurang-kurangnya 10 dari kegiatan unsur utama 

6. Untuk pustakawan utama, pangkat pembina utamagolongan ruang IV/e 

yang setiap tahun diwajibkan untuk mengumpulkan angka kredit 

sekurang-kurangnya 25 dari kegiatan unsur utama dimana 12 angka 

kredit dari pengembangan profesi. 

Adapun unsur kegiatan jabatan fungsional pustakawan yang dapat dinilai 

angka kreditnya terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang yang masing-

masing meliputi:58 

1. Unsur Utama terdiri dari: 

a. Pendidikan; 

b. Pengelolaan perpustakaan; 

c. Pelayanan perpustakaan; 

d. Pengembangan sistem kepustakawanan; 

e. Pengembangan profesi. 

2. Unsur Penunjang terdiri dari: 

a. Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang 

kepustakawanan; 

b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang 

kepustakawanan; 

c. Keanggotaan dalam organisasi profesi; 

                                                           

58 Perpustakaan Nasional RI. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional...., 9. 



32 

 

 

d. Keanggotaan dalam tim penilai; 

e. Perolehan penghargaan/tanda jasa; 

f. Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya. 

Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap pustakawan 

untuk kenaikan jabatan/pangkat, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:59 

a) Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari 

unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; 

b) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur 

penunjang. 

Pada awal tahun, setiap Pustakawan wajib menyusun Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. SKP 

disusun berdasarkan tugas pokok Pustakawan, sesuai dengan jenjang jabatannya, 

harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan. Setiap Pustakawan wajib mencatat, 

menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan DUPAK 

(Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) secara hierarki kepada atasannya paling 

sedikit 1 (satu) kali setiap tahun. Pengusulan DUPAK untuk kenaikan pangkat 

Pustakawan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.60 

Kenaikan jabatan bagi Pustakawan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:61 

a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;  

b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan;  

                                                           

59Ibid, 179 
60Ibid, 181 
61 Perpustakaan Nasional RI.2015.Peraturan Kepala Perpustakaan..., 159 
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c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 

terakhir;  

d. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pustakawan;  

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi atau memiliki sertifikat 

kompetensi yang masih berlaku.  

f. Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembinta Utama 

Madya, golongan ruang IV/d yang akan menduduki jabatan Pustakawan 

Utama/Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembinta Utama, golongan 

ruang IV/e harus menyusun naskah orasi ilmiah dan disampaikan pada 

pertemuan ilmiah. Penyelenggaraan orasi ilmiah sesuai pedoman orasi 

ilmiah. 

Sedangkan untuk kenaikan pangkat, Pustakawan harus memenuhi syarat 

sebagai berikut:62  

a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 

b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan. 

c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 

terakhir. 

c. Tim Penilai Pustakawan 

Tim Penilai Pustakawan membantu pejabat pembina kepegawaian untuk 

melakukan penelitian dan penilaian DUPAK guna menetapkan angka kredit 

pustakawan, serta memberikan pertimbangan teknis dalam pengangkatan jabatan 

fungsional Pustakawan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

                                                           

62 Ibid, 160 
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Pembentukan Tim Penilai harus mendapat rekomendasi dari Kepala Perpustakaan 

Nasional Republik  Indonesia, sebelum  ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang.63 

Tugas Tim Penilai Perguruan Tinggi membantu Rektor, Ketua Sekolah 

Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik dalam menetapkan Angka Kredit bagi 

Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, 

golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat 

I, golongan ruang III/d; dan Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, 

pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan 

Madya/Pustakawan Ahli  Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di 

lingkungan Perguruan Tinggi. 

Tim penilai terdiri atas unsur teknis yang membidangi kepustakawanan, 

unsur kepegawaian dan pustakawan. Keanggotan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai 

Unit Kerja, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai 

Kabupaten/Kota, dan Tim Penilai Perguruan Tinggi terdiri atas: 

1. Seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis; 

2. Seorang wakil ketua merangkap anggota; 

3. Seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan 

4. Anggota paling kurang 4 (empat) orang, paling kurang 2 (dua) orang 

berasal dari Pustakawan. 

Syarat untuk menjadi anggota, yaitu:  
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1. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat 

Pustakawan yang dinilai; 

2. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pustakawan;  

3. Dapat aktif melakukan penilaian;  

4. Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi, 

maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang mempunyai 

kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pustakawan;  

5. Tim penilai yang menduduki Jabatan Pustakawan Keterampilan tidak 

diperbolehkan menilai DUPAK Pustakawan Keahlian. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.64 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimaksudkan agar 

diperoleh hasil yang lebih mendalam mengenai masalah yang terjadi. Dalam 

penelitian ini penulis akan memahami serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci 

mengenai pengembangan kreativitas pustakawan dan faktor-faktornya dalam 

                                                           

64Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), 
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mempengaruhi kenaikan jabatan fungsional. Dengan penelitian kualitatif ini, 

peneliti sendiri yang menjadi alat pengumpul data di lapangan. Lapangan 

penelitian ini yaitu di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel 

penelitian yang dipermasalahkan melekat.65 Subyek penelitian pada dasarnya 

adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subyek penelitian 

inilah terdapat obyek penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah 

pengembangan kreativitas pustakawan dan faktor-faktornya. Sedangkan obyek 

penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.66 Obyek dari 

penelitian ini adalah pustakawan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

3. Informan 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya informan penelitian. Informan 

adalah orang yang memberikan informasi tentang data-data penelitian yang 

dibutuhkan oleh penelti.67 Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, 

peneliti menetapkan kriteria informan yaitu mereka yang bekerja pada instansi 

pemerintah dengan status sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan yaitu 

Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu 

                                                           

65Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2000), 85.  
66Ibid, 118. 
67Ibid, 122. 
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memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat 

digunakan sebagai sumber data.68 Dengan teknik snowball sampling ini dipilih 

Kepala Perpustakaan, yang  akan menjadi key informan untuk selanjutnya 

memberikan petunjuk siapa informan dari kalangan Pustakawan yang 

berkompeten  memberikan data, mengingat pustakawan lah yang menjadi obyek 

penelitian. Adapun informan yang telah dianggap berkompeten untuk memberikan 

data oleh key informan antara lain: 

Tabel 2: Keterangan Informan 

Informan Jabatan 

Key informan Kepala Perpustakaan 

Informan 1 Wakil Kepala Perpustakaan 

Informan 2 Kobid Layanan Pemustaka 

Informan 3 Kobid Layanan Teknis 

Informan 4  Kobid Teknologi Informasi 

Informan 5 Kour Pengolahan Pustaka 

Informan 6 Kour Repository Digital 

Informan 7 Staff 

Informan 8 Staff 

Informan 9 Staff 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen penelitian dapat berupa angket 

                                                           

68 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 300. 
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(kuesioner), daftar cocok (checklist), pedoman wawancara (interview guide), 

lembar pengamatan, soal tes, skala dan lain sebagainya.69 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen dalam penelitian adalah 

peneliti itu sendiri.70 Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus 

divalidasi sejauh mana peneliti siap untuk melakukan penelitian yang kemudian 

terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti meliputi evaluasi diri mengenai 

pemahaman metode penelitian, penguasaan terhadap penelitian yang dilakukan, 

serta kesiapan dan bekal peneliti untuk terjun ke lapangan. Selain itu validasi pada 

penelitian ini dilakukan melalui proses bimbingan dengan dosen pembimbing. 

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian, mengumpulkan data 

penelitian, kemudian menganalisis dan menafsirkan data serta membuat 

kesimpulan. 

5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut : 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.71 Dalam penelitian ini 

observasi yang dilakukan yaitu peneliti mengamati langsung meliputi 

kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan tanpa diketahuinya. Artinya, 

                                                           

69Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 101 
70Sugiyono, Metode Penelitian ..., 222 
71Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung : Alfabeta, 

2013), 196  



39 

 

 

pengamatan ini bersifat naturalis tanpa dibuat sedemikian rupa. Kemudian 

peneliti juga akan mengamati kondisi ruangan dan waktu dimana 

pustakawan tersebut sedang melangsungkan kegiatannya. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara 

(peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam 

mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang 

diwawancarai.72 Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan 

oleh Lincoln dan Guba73 antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, organisasi, perasan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain; 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa 

lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk 

yang dialami pada masa datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas 

informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan 

manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semistruktur. 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, 

dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan 

                                                           

72Ibid, 188 
73Moleong, Metodologi ..., 186 
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permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat dan ide-idenya.74 

Dalam metode ini wawancara dilakukan kepada pustakawan fungsional 

yang berstatus PNS. Wawancara ini juga dilakukan secara natural atau 

alamiah, artinya wawancara ini dilontarkan agar dapat berkembang sesuai 

dengan keterangan dari informan. Sehingga informan dapat memberikan 

informasi yang lebih rinci mengenai kreativitas dari kegiatan yang 

dilakukannya tersebut. 

3. Dokumentasi  

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat catatan harian dan sebagainya.75 Dokumentasi ini digunakan 

untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian 

ini, dokumentasi berupa bahan tertulis yang didapatkan dari unit kerja atau 

dokumen pribadi informan yang berhubungan dengan angka kredit serta 

laporan kegiatan pribadi informan tersebut.  

6. Metode Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-

penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih 

berarti.76 Miles dan Huberman (1984)77 mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

                                                           

74Sugiyono, Metode Penelitian... , 233 
75Suharsimi Arikunto, Manajemen..., 201 
76Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta : BPFE-UII, 1983), 87 
77Sugiyono, Metode Penelitian... , 246 
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analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data ada tiga yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam 

mereduksi data peneliti akan dipandu berdasarkan tujuan penelitian yang 

akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu pada penemuan. Pada 

penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi.  Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

Data yang sesuai dengan tujuan penelitian selanjutnya akan siap untuk 

disajikan. 

2. Data Display (Penyajian data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan. 

Kumpulan informasi yang telah di reduksi digunakan untuk melakukan 

penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif.  

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan mengetahui apa 

yang telah terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data yang 
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berhubungan dengan tujuan penelitian yang telah didapat melalui proses 

reduksi data. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif dan 

didukung dengan hasil produk kreativitas masing-masing informan. 

3. Conclusion Drawing/ Verification (penarikan kesimpulan dan 

verifikasi) 

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verivikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. Selama penelitian masih berlangsung, setiap 

kesimpulan yang telah ditetapkan akan terus menerus diverifikasi sehingga 

didapatkan data yang benar-benar valid. 

7. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), 

dan confirmability (obyektivitas). Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang 

digunakan yaitu uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap 

data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 
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analisis negatif dan membercheck.78 Uji kredibilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu perpanjangan pengamatan, triangulasi dan membercheck.  

a. Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang pernah ditemui sebelumnya di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Dengan hal ini peneliti akan semakin akrab, semakin terbuka 

dengan informan sehingga tidak ada yang disembunyikan lagi dan data yang 

diperoleh semakin asli atau pasti kebenarannya. Lama perpanjangan 

penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian sampai mendapatkan 

data yang sudah jenuh. Dalam penelitian ini perpanjangan pengamatan 

dilakukan dengan cara peneliti kembali ke lapangan lagi mengamati 

kegiatan yang dilakukan informan serta wawancara secara lebih bebas lagi 

dengan informan sehingga diperoleh data yang benar-benar sama dengan 

data awal penelitian. 

b. Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data.79 Pengecekan data atau triangulasi dibagi 

menjadi tiga yaitu:80 

a) Triangulasi sumber 
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Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai 

sumber. Dalam penelitian ini setelah  mendapatkan data dari 

informan, peneliti akan melakukan pengecekan terhadap sumber lain 

yang dijadikan sebagai sumber data tambahan. Selanjutnya peneliti 

dapat menganalisis dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini 

triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data melalui berbagai 

sumber penelitian yang ada meliputi informan yang didapat dari 

wawancara kemudian observasi atau pengamatan langsung serta 

dokumentasi. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari berbagai 

sumber tersebut selanjutnya peneliti menganalisis data dan membuat 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 

b) Triangulasi teknik 

Digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data menggunakan sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini peneliti akan melakukan 

wawancara secara semi struktur terlebih dahulu yaitu dengan bantuan 

pedoman wawancara, kemudian peneliti melakukan observasi secara 

langsung untuk memastikan dengan hasil wawancara dan peneliti 

melakukan wawancara secara bebas untuk mendapatkan data secara 

mendalam. 

c) Triangulasi waktu 
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Triangulasi waktu digunakan untuk memastikan data valid dan 

reliabel. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 

waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara pada siang hari pada waktu istirahat tiba, kemudian 

peneliti melakukan wawancara pada pagi hari dengan harapan 

informan masih fresh sehingga data yang diperoleh semakin valid dan 

reliabel. 

c. Membercheck 

Membercheck adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data.81 Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengecekan 

setelah pengumpulan data selesai yaitu dengan mengkonfirmasikan kepada 

pemberi data yang satu dengan yang lainnya. Apabila data yang ditemukan 

disepakati oleh pemberi data, maka datanya semakin valid dan reliabel 

berarti semakin dapat dipercaya. Namun, apabila data yang ditemukan 

peneliti menimbulkan beberapa penafsiran maka peneliti akan merubah hasil 

penemuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data.  
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H. Sistematika Pembahasan 

Penulisan Tesis yang baik tentunya tidak terlepas dari sistematika 

pembahasan. Untuk memperjelas dalam penulisan tesis ini, penulis akan 

memperjelas dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II terdiri dari gambaran umum perpustakaan, visi-misi perpustakaan, 

tujuan dan fungsi, serta hal-hal yang berkaitan dengan tempat penelitian secara 

keseluruhan. 

Bab III berisi pembahasan mengenai hasil penelitian. Pembahasan ini 

dituangkan dalan subbab-subbab untuk memperinci hasil penelitian berdasarkan 

masalah yang telah terjadi. 

Bab IV berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian 

sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Sedangkan saran dibuat berdasarkan 

hasil penelitian, baik bersifat teoritis maupun praktis. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, 

peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan kreativitas pustakawan dalam mempengaruhi kenaikan 

jabatan fungsional di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dilakukan melalui mentoring berupa user education, short course, dan 

bimbingan penelitian bagi mahasiswa; program sinau bareng; 

brainstorming atau jajak pendapat; seminar dan workshop; serta 

menjadi narasumber dalam seminar. Kegiatan-kegiatan pengembangan 

tersebut dilakukan agar dapat memunculkan ide-ide kreatif pustakawan 

dan inovasi-inovasinya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas pustakwan dalam 

kenaikan jabatan fungsional di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta terdiri dari kebutuhan fisiologis berupa kompensasi, 

fasilitas terpenuhi, waktu liburan dan rencana pensiun; kebutuhan akan 

rasa aman baik secara fisik maupun batin; kebutuhan untuk diterima 

dan terlibat dalam pekerjaan seperti akreditasi dan pemecahan 

masalah; kebutuhan akan penghargaan atas prestasi baik materi 

maupun non materi; dan kebutuhan aktualisasi diri untuk 

mengembangkan potensi diri. 
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3. Dampak kreativitas terhadap karir pustakawan UIN Sunan Kalijaga 

Yogayakarta antara lain meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan 

kinerja pustakawan, membangun citra positif profesi pustakawan dan 

memunculkan inovasi-inovasi di perpustakaan.  

 

B. Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan kepada perpustakaan dan pustakawan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta antara lain: 

1. Sebaiknya pengembangan kreativitas pustakawan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta lebih ditingkatkan lagi dengan memunculkan ide-ide 

inovatif yang lebih banyak lagi untuk perpustakaan, karena ilmu 

pengetahuan dan teknologi terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Sehingga perpustakaan harus terus 

mempertahankan eksistensinya dalam dunia yang semakin modern. 

2. Kebutuhan aktualisasi diri untuk mengembangkan potensi diri 

pustakawan lebih diintensifkan lagi. Hal ini karena kebutuhan 

aktualisasi diri merupakan puncak tertinggi dari kebutuhan manusia 

dalam teori Maslow. Sehingga kreativitas pustakawan akan lebih 

beragam dan dapat berpengauh dengan kenaikan pangkat yang lebih 

cepat. 

3. Sebaiknya perlu diagendakan program-program untuk meningkatkan 

kreativitas para pustakawan secara lebih konsisten. Karena dampak 

kreativitas tersebut sangat baik bagi pengembangan karir pustakawan.  
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