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Agustiawan (1220011021). “ Pengaruh penetapan angka kredit jabatan fungsional 
pustakawan  terhadap peningkatan  motivasi kinerja  pustakawan  di UPT 
Perpustakaan ISI Yogyakarta”, Tesis Magister, Program Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga, 2014. 
 

Pustakawan dalam melaksanakan kegiatan kepustakawanan membutuhkan 
motivasi kinerja yang tinggi. Dengan motivasi kinerja yang tinggi maka pustakawan 
akan semakin produktif dan kreatif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan serta 
lebih mudah dalam menghadapi kendala dan permasalahan yang ada. Peningkatan 
motivasi kinerja para pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta sangat tinggi. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan motivasi kinerja pustakawan 
adalah diberikannya penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja yang 
dilakukannya berupa penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan. Pada 
setiap kegiatan para pustakawan diwajibkan membuat rekapitulasi kegiatan harian 
dan bulanan yang kemudian diajukan dalam DUPAK untuk mendapatkan PAK.  
Penilaian angka kredit yang dilakukan oleh tim penilai ISI Yogyakarta telah berjalan 
sangat lancar dan setiap tahun dilakukan sidang. Angka kredit pustakawan ini akan 
berkaitan dengan pangkat/jabatan dan tunjangan fungsional pustakawan.  

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 menyimpulkan bahwa: (1) penetapan 
angka kredit jabatan fungsional pustakawan mempunyai nilai skor rata-rata variabel 
sebesar 4,3 sehingga masuk dalam kategori sangat lancar; (2) peningkatan motivasi 
kinerja pustakawan mempunyai nilai skor rata-rata variabel 4,4 sehingga 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 yaitu . Hal ini ditunjukkan dalam 
hasil perhitungan koefisiensi korelasi pearson product moment yang sama yaitu 0,886 
sehingga mempunyai tingkat hubungan sangat kuat selain itu nilai koefisiensi positif 
sebesar 0,857 dengan nilai signifikansi 0,000 dan konstanta sebesar 29,444. Hasil ini 
menunjukkan bahwa setiap penambahan penetapan angka kredit jabatan fungsional 
pustakawan maka peningkatan motivasi kinerja pustakawan juga akan bertambah; (4) 
dalam uji t diketahui bahwa t hitung = 5,718 > t tabel = 2,2622 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penetapan angka kredit 
jabatan fungsional pustakawan dengan peningkatan motivasi kinerja pustakawan di 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan 
dengan taraf signifikansi 5% dengan N= 11, maka di dalam F hitung diperoleh hasil 
sebesar F hitung = 32,697 > F tabel = 5,1174; (5) dalam koefisien determinasi yang 
digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui kemampuan menjelaskan variabel 
bebas terhadap variabel terikat diperoleh hasil R Square sebesar 0,784. Dengan 
demikian 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.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pustakawan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari 

keberadaan perpustakaan. Pustakawan memegang peranan penting dalam 

penyelenggaraan perpustakaan yang meliputi kegiatan kepustakawanan seperti 

pendidikan, pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber 

informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, pengkajian 

pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, pengembangan profesi 

serta kegiatan penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas pustakawan. 

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui 

pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.1 Menurut 

kamus istilah perpustakaan dijelaskan bahwa pustakawan adalah penyaji informasi 

yakni tenaga profesional dan fungsional dibidang perpustakaan, informasi maupun 

dokumentasi.2 Berdasarkan tingkat jabatannya pustakawan dibedakan menjadi 2 

yakni:3 

 

 

                                                 
1 Perpustakaan Nasional RI, Undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, 

(Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2008), hlm. 3-4.  
2 Lasa HS, Kamus istilah perpustakaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 

hlm. 73. 
3 Perpustakaan Nasional RI, Peraturan kepala perpustakaan nasional Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2008 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, 
,(Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), hlm. 2.  
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a. Pustakawan tingkat terampil  

adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan 

pertama kali serendah-rendahnya diploma perpusdokinfo atau diploma 

bidang lain yang disetarakan.  

b. Pustakawan  tingkat ahli  

adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan 

pertama kali serendah-rendahnya sarjana strata 1 (S1) perpusdokinfo atau 

sarjana bidang lain yang disetarakan. 

Pustakawan merupakan jabatan fungsional yang ketentuannya telah diatur 

dalam perturan perundang-undangan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

dan Aparatur Negara No.132/MENPAN/12/2002 pasal 3 menyatakan bahwa 

pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana 

penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, 

dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah. Jabatan fungsional pustakawan 

adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus 

Pegawai Negeri Sipil.4 Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 87 tahun 

1999 tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil menyatakan bahwa 

jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan/atau 

ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa 

                                                 
4 Perpustakaan Nasional RI, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 

132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara nomor : 23 tahun 2003, nomor 21 tahun 2003 tentang jabatan fungsioanl 
pustakawan dan angka kreditnya, (Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2003), hlm. 5. 
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jabatan fungsional adalah jabatan karier yang menunjukkan tugas, tanggung jawab 

seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian 

dan keterampilan tertentu. Pada saat ini pengertian pustakawan tidak harus seorang 

PNS tetapi pegawai/karyawan di instansi swasta dapat menjadi pustakawan. Hal ini 

mengacu pada pengertian pustakawan menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 

2007 tentang perpustakaan, pustakawan yang tidak harus sebagai PNS tetapi 

seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau 

pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sebagai contoh penerapan 

penilaian kinerja pustakawan dan pemberian tunjangan jabatan pustakawan seperti 

yang diterapkan di instansi pemerintah adalah di perpustakaan Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta dan di perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.    

Salah satu kewajiban pustakawan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan adalah memberikan layanan prima 

terhadap pemustaka. Untuk mewujudkan hal itu maka dibutuhkan pustakawan yang 

mempunyai pengetahuan dan motivasi kinerja tinggi untuk dapat melaksanakan 

tugas-tugas kepustakawanan yang hal itu ditunjukkan dalam suatu kinerja 

pustakawan. Tuntutan peningkatan kualitas kinerja pustakawan berdasarkan sistem 

karier dan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Pokok-pokok kepegawaian, dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/ 

12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Tuntutan 
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tersebut diharapkan akan menghasilkan pustakawan yang berkualitas, profesional, 

bertanggung jawab, jujur mempunyai kinerja tinggi, dan lebih mampu serta akuntabel 

dalam memberikan pelayanan publik. Dengan kata lain, setiap Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang menyandang jabatan fungsional pustakawan, diharapkan ke depan adalah 

pustakawan yang lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat 

mewujudkan kinerja yang berkualitas sebagaimana diharapkan dan mempunyai 

motivasi kinerja yang tinggi. Salah satu indikator untuk menilai kinerja pustakawan 

adalah dengan penetapan angka kredit (PAK) pustakawan. Angka kredit adalah angka 

yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang 

pustakawan dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah 

satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.5 Agar dapat naik 

pangkat/jabatan tepat pada waktunya dengan nilai sesuai dengan aturan yang berlaku 

maka pustakawan harus lebih meningkatkan motivasi kinerjanya dalam bekerja untuk 

mendapatkan kinerja yang maksimal dan mendapatkan angka kredit sesuai dengan 

aturan yang ada. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang selama 

periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.6  

Untuk menilai kinerja seorang pustakawan adalah dengan menggunakan 

PAK (Penetapan Angka Kredit) pustakawan. Untuk mendapatkan angka kredit maka 

pustakawan harus melaksanakan tugas kepustakawanan dan menuangkannya dalam 

                                                 
5 Ibid., hlm. 4.  
6 Veithzal Rivai, Ahmad Fawzi, dan Moh. Basri, Performance appraisal: Sistem yang tepat 

untuk menilai kinerja karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2005), hlm. 14.  
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bentuk tertulis dalam rekapitulasi prestasi kerja yang disusun dalam DUPAK (Daftar 

Usul Penetapan Angka Kredit). DUPAK tersebut kemudian diajukan kepada tim 

penilai pustakawan sehingga akan diperoleh hasil berupa PAK (Penetapan Angka 

Kredit).  

  Dalam pengajuan angka kredit pustakawan ada beberapa hal yang menjadi 

kerisauan para pustakawan diantaranya kecilnya angka kredit dalam penilaian per 

butir kegiatan. Sebagai contoh kegiatan bagi pustakawan pelaksana seperti mengelola 

jajaran bahan pustaka dinilai dengan angka kredit 0,0003 per eksemplar dan 

melakukan layanan sirkulasi dengan angka kredit 0,0002 per judul. Untuk 

mendapatkan angka kredit 3 dari butir kegiatan mengelola jajaran bahan pustaka 

maka harus melaksanakan pengelolaan jajaran bahan pustaka 10.000 eksemplar dan 

membutuhkan 20.000 judul bahan pustaka yang harus dilayankan untuk mendapatkan 

2 angka kredit pada butir kegiatan layanan sirkulasi. 

Pustakawan pelaksana untuk dapat naik jabatan menjadi pustakawan 

pelaksana lanjutan membutuhkan angka kredit sekitar 20, pustakawan pelaksana 

lanjutan untuk dapat naik ke jabatan ke dalam pustakawan penyelia membutuhkan 

angka kredit 100, sehingga cukup banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. 

Pustakawan tingkat ahli dari pustakawan pertama untuk dapat naik jabatan ke dalam 

pustakawan  muda membutuhkan 100 angka kredit, dari pustakawan  muda ke dalam 

pustakawan  madya membutuhkan 200 angka kredit, dan dari pustakawan  madya ke 

dalam jabatan pustakawan utama membutuhkan 450 angka kredit. Kondisi di 

lapangan banyak pekerjaan pustakawan yang tidak bisa dinilaikan menjadi angka 

kredit. Hal ini disebabkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam perpustakaan 
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sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan jenjang jabatan yang 

seharusnya dilakukan. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Keputusan MENPAN No. 

132/KEP/M.PAN/12/2002, pustakawan satu tingkat diatas atau dibawah jenjang 

jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut setelah mendapatkan surat penugasan 

dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.7 Sebagai contoh seorang pustakawan ahli 

di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta karena terbatasnya SDM ditempatkan di bagian 

sirkulasi atau referensi tetapi harus melaksanakan butir kegiatan mengelola jajaran 

bahan pustaka. Kegiatan ini bagi pustakawan ahli tidak dapat dinilaikan menjadi 

angka kredit sehingga apa yang dikerjakan hanya sebagai tugas rutin dan tidak dapat 

mendukung kenaikan pangkat/jabatannya. Dalam pengajuan DUPAK juga 

membutuhkan ketelitian, ketekunan, keuletan, dan motivasi tersendiri karena harus 

membuat rekapitulasi prestasi kerja harian, bulanan, dengan disertai bukti fisik 

sehingga hal ini membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk membuatnya dan 

akan berpengaruh terhadap pekerjaan rutin yang harus dilakukan. Hal ini akan 

menjadi permasalahan serius bagi pustakawan yang ditugaskan untuk mendukung 

kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kepustakawanan seperti menjadi anggota tim 

pengadaan barang dan jasa, anggota tim perbaikan sarana dan prasarana 

perpustakaan, tim penanggungjawab teknologi informasi, tim perawatan bahan 

pustaka dan sebagainya. Pustakawan harus dapat membagi waktu agar kegiatan 

kepustakawanan dan di luar kepustakawanan dapat berjalan dengan lancar. 

Pustakawan yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 5 

tahun untuk naik ke dalam jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi akan dibebaskan 

                                                 
7 Perpustakaan Nasional RI, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 

132/KEP/M.PAN/12/2002 …, hlm. 23. 
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sementara dari jabatannya. Untuk pustakawan penyelia dalam setiap tahunnya harus 

mengumpulkan angka kredit minimal 10 yang berasal dari tugas pokok dan/atau 

pengembangan profesi. Bagi pustakawan utama setiap tahunnya harus 

mengumpulkan angka kredit minimal 25 yang berasal dari tugas pokok dan/atau 

pengembangan profesi. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan 

sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan 

maka pada awal tahun ke 2 pustakawan tersebut akan diberhentikan dari jabatan 

fungsional pustakawan. Dalam pengusulan DUPAK berkas yang dikumpulkan harus 

rangkap 5 sehingga akan membutuhkan biaya pencetakan berkas yang cukup banyak 

dan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta pembiayaan ini ditanggung oleh 

pustakawan.  

Selain kerisauan yang dirasakan pustakawan ada juga kelebihan menduduki 

jabatan fungsional pustakawan yaitu adanya batas usia pensiun sampai dengan 60 

tahun bagi pustakawan penyelia dan pustakawan muda ke atas.  Jika angka kredit 

telah memenuhi persyaratan angka minimal untuk menduduki pangkat/jabatan maka 

dapat naik jabatan minimal 1 tahun setelah menduduki jabatan terakhir dan dapat naik 

pangkat jika telah sekurang-kurangnya 2 tahun menduduki pangkat terakhir.8 Dalam 

hal ini maka seorang pejabat fungsional pustakawan akan lebih cepat naik pangkat/ 

jabatan jika dibandingkan pejabat struktural atau pejabat fungsional umum yang 

membutuhkan waktu minimal 4 tahun.  

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta adalah perpustakaan perguruan tinggi 

negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di UPT Perpustakaan ISI 

                                                 
8 Perpustakaan Nasional RI, Peraturan kepala Perpustakaan Nasional…, hlm. 74. 
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Yogyakarta terdapat 12 pustakawan yang terdiri dari 4 pustakawan terampil dan 8 

pustakawan ahli dengan status sebagai PNS. Untuk dapat memberikan pelayanan 

perpustakaan yang sesuai keinginan/harapan pemustaka dan dapat memenuhi 

informasi yang dibutuhkan pemustaka maka para pustakawan harus memaksimalkan 

dan meningkatkan motivasi kinerjanya. Dengan motivasi kinerja yang tinggi maka 

selain pemenuhan informasi dan kepuasan pemustaka dapat terpenuhi, pustakawan 

juga akan mendapatkan angka kredit sebagai persyaratan untuk kenaikan 

pangkat/jabatan. Adanya kenaikan pangkat/jabatan akan berpengaruh terhadap 

besarnya tunjangan jabatan fungsional pustakawan, tunjangan kinerja, dan 

kesejahteraan pustakawan.   

Pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta mempunyai motivasi 

kinerja yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan angka kredit para pustakawan yang 

dapat digunakan untuk naik pangkat/jabatan rata-rata 2,5 sampai 3,5 tahun. Jumlah 

angka kredit tersebut selalu mempunyai jumlah lebih dari persyaratan untuk kenaikan 

pangkat/jabatan. Para pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta juga tidak 

ada yang diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tetap sebagai pejabat 

fungsional pustakawan yang disebabkan motivasi kinerja yang rendah. Pada 1 

desember 2009 ada pustakawan yang diberhentikan dengan tetap dari jabatan 

fungsional pustakawan dikarenakan yang bersangkutan sakit dalam jangka waktu 

yang cukup lama dan data kegiatan kepustakawanan mengenai prestasi kerja harian 

sebagai bahan untuk mengajukan DUPAK hilang dikarenakan bencana gempa bumi 

di Yogyakarta. Sesuai dengan aturan yang ada setelah 7 tahun yang bersangkutan 

tidak dapat mengajukan DUPAK maka diberhentikan dengan hormat dari jabatan 
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fungsional pustakawan. Di dalam motivasi kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan 

ISI Yogyakarta mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Salah satu motivasi 

kinerja pustakawan adalah motivasi ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan pustakawan 

berusaha semaksimal mungkin mendapatkan angka kredit yang banyak. Semakin 

banyak angka kredit yang diperoleh maka akan semakin cepat naik pangkat/jabatan 

sehingga gaji maupun tunjangan (tunjangan pustakawan dan tunjangan kinerja) yang 

diperoleh akan meningkat dan dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Dengan 

terpenuhinya kebutuhan keluarga maka pustakawan akan lebih tenang bekerja dan 

lebih fokus menyelesaikan pekerjaan serta dapat berfikir lebih kreatif. Motivasi dalam 

bekerja juga sebagai bentuk aktualisasi diri untuk mendapatkan pengakuan dalam 

status sosial pustakawan yang dapat diwujudkan dengan semakin tinggi 

pangkat/jabatan maka semakin tinggi status sosialnya dan akan lebih diperhitungkan 

keilmuannya. Hal ini dapat dilihat bahwa pustakawan dengan pangkat/jabatan 

tertinggi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta yaitu pustakawan yang mempunyai 

pangkat/golongan pembina/IVa dan jabatan pustakawan madya dijadikan anggota tim 

penilai, menjadi koordinator pustakawan, dan sering menjadi ketua kegiatan 

kepustakawanan.  

Pimpinan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta untuk memotivasi kinerja 

pustakawan selalu mengingatkan dan meminta para pustakawan untuk selalu 

membuat rekapitulasi kegiatan kepustakawanan. Pada tahun ke tiga setelah naik 

pangkat/jabatan maka pustakawan diwajibkan segera mengajukan DUPAK sehingga 

pustakawan dapat naik pangkat/jabatan tepat pada waktunya. Tim penilai angka 

kredit pustakawan di ISI Yogyakarta disetiap tahunnya melakukan sidang untuk 
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kenaikan pangkat/jabatan per april atau per oktober. Dalam penilaian angka kredit 

telah berjalan dengan baik sehingga dalam penilaian DUPAK untuk ditetapkan 

menjadi PAK dapat berjalan lancar.  Bagi para psutakawan yang mempunyai kendala 

dalam pengumpulan angka kredit dapat dikonsultasikan kepada pimpinan 

perpustakaan atau koordinator pustakawan sehingga dapat segera dicari solusi 

terbaiknya. Di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta juga mempunyai suasana bekerja 

yang penuh kekeluargaan sehingga dapat memotivasi pustakawan dalam bekerja. 

Parapustakawan senior sering berbagi pengetahuan mengenai kegiatan 

kepustakawanan diantaranya dalam perawatan bahan pustaka dan kegiatan lainnya. 

Pustakawan yang mengikuti diklat, seminar dan kegiatan kepustakawanan lainnya di 

luar perpustakaan sering menyampaikan hal-hal terbaru yang diperolehnya selama 

mengikuti kegiatan tersebut kepada pustakawan yang lain. Dalam hal ini pengetahuan 

para pustakawan akan semakin bertambah dan berkembang serta termotivasi untuk 

maju. Selain itu upaya yang dilakukan untuk memotivasi kinerja pustakawan adalah 

dengan merotasi para pustakawan setiap tahun sekali. Dengan rotasi ini maka ide-ide 

baru untuk pengembangan perpustakaan akan semakin bervariasi dan menjadikan 

motivasi kinerja pustakawan akan semakin tinggi. Ide dan gagasan para pustakawan 

banyak yang diwujudkan dalam bentuk TOR (Term of Reference) berupa program 

kerja perpustakaan yang diajukan ke bagian perencanaan di rektorat. Peranan para 

pustakawan dalam membuat program kerja perpustakaan sangat penting dan hal ini 

memacu motivasi para pustakawan untuk mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya untuk mewujudkan program kerja perpustakaan. Semakin banyak 
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kegiatan kepustakawanan yang dilakukan pustakawan maka akan semakin banyak 

nilai angka kredit  yang dapat dikumpulkan sehingga nilai PAK akan tinggi.  

Dari berbagai permasalahan yang ada di dalam pustakawan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta diantaranya kecilnya angka kredit dalam penilaian per 

kegiatan, banyak pekerjaan pustakawan yang tidak bisa dinilaikan menjadi angka 

kredit, adanya sanksi pemberhentian dari jabatan fungsional pustakawan  jika dalam 

waktu ke 7 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagai persyaratan 

kenaikan pangkat/jabatan serta adanya keuntungan menjadi pustakawan dengan 

perpanjangan masa pensiun untuk pustakawan (jabatan pustakawan penyelia dan 

pustakawan ahli), dan pustakawan  dapat naik pangkat/jabatan dalam waktu minimal 

2 tahun telah memberikan motivasi kinerja  bagi para pustakawan. Proses penilaian 

angka kredit bagi para pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta juga telah 

berjalan dengan baik dan lancar serta dilakukan setiap tahunnya. Penetapan angka 

kredit jabatan fungsional pustakawan dapat menjadi salah satu indikator untuk 

mengetahui prestasi kerja pustakawan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan dalam 

meningkatkan motivasi kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan digokuskan pada 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kelancaran penetapan angka kredit jabatan fungsional 

pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta? 
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2. Bagaimana tingkat motivasi kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan ISI 

Yogyakarta?  

3. Bagaimana hubungan antara penetapan angka kredit jabatan fungsional 

pustakawan dengan peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta? 

4. Bagaimana pengaruh antara penetapan angka kredit jabatan fungsional 

pustakawan terhadap peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui tingkat kelancaran penetapan angka kredit jabatan fungsional 

pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

b. Mengetahui tingkat motivasi kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan ISI 

Yogyakarta 

c. Untuk mengetahui hubungan antara penetapan angka kredit jabatan 

fungsional pustakawan dengan peningkatan motivasi kinerja pustakawan 

di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta  

d. Untuk mengetahui pengaruh antara penetapan angka kredit jabatan 

fungsional pustakawan terhadap peningkatan motivasi kinerja pustakawan 

di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta  
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a.  Memberikan evaluasi motivasi kinerja pustakawan sehingga dapat 

sebagai saran dan pertimbangan kepala UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

untuk terus meningkatkan motivasi kinerja pustakawan   

b. Menambah pemahaman dan wawasan peneliti tentang penetapan angka 

kredit jabatan fungsional pustakawan dalam hubungannya dengan 

motivasi kinerja pustakawan  

 
D. Kajian Pustaka  

Berdasarkan survei literatur, terdapat beberapa kajian terkait dengan 

pengaruh kinerja pustakawan terhadap penetapan angka kredit jabatan fungsional 

pustakawan. Suryawan menulis tentang “Pengaruh jabatan fungsional pustakawan 

terhadap kinerja pustakawan pada Perpustakaan Umum (BAPERASDA) Propinsi 

Sumatera Utara”.9 Di dalam tulisan ini Suryawan menjelaskan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan atas jabatan fungsional pustakawan terhadap 

kinerja pustakawan pada perpustakaan umum BAPERASDA Propinsi Sumatera 

Utara. Koefisien determinasi (R Square) hasil regresi adalah sebesar 0,81%, hal ini 

menunjukkan bahwa 81% kinerja pustakawan dipengaruhi jabatan fungsional 

pustakawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh jabatan fungsional pustakawan terhadap kinerja pustakawan.  

Penelitian Dian Widanarta dengan judul “Pengaruh tunjangan jabatan 

fungsional pustakawan dan batas usia pensiun terhadap motivasi petugas 

                                                 
9 Suryawan, Pengaruh jabatan fungsional pustakawan terhadap kinerja pustakawan pada 

Perpustakaan Umum (BAPERASDA) Propinsi Sumatera Utara, Skripsi S1 Program studi Ilmu 
perpustakaan dan informasi  Fakultas Sastra (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2008). 
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perpustakaan untuk menjadi pustakawan di unit pelaksana teknis (UPT) Perpustakaan 

Universitas Diponegoro”.10 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan di 

lapangan bahwa masih banyak petugas perpustakaan yang belum menjadi pejabat 

fungsional pustakawan dan rendahnya minat masyarakat untuk menjadi pustakawan. 

Jika tunjangan jabatan fungsional pustakawan dan batas usia pensiun yang lebih lama 

dianggap bernilai lebih, tentu saja para petugas perpustakaan akan termotivasi untuk 

menjadi pustakawan. Dari hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat perbedaan antara hasil analisis untuk pustakawan dan non pustakawan, yaitu 

untuk pustakawan, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tunjangan 

jabatan fungsional pustakawan dan batas usia pensiun terhadap motivasi menjadi 

pustakawan. Hal ini dibuktikan oleh nilai korelasi ganda (R) sebesar 0,735 dan nilai F 

hitung sebesar 9,418 dengan sig sebesar 0,002. Dimana nilai F hitung (9,418) > F 

tabel (3,63) dan nilai sig (0,002) < 0,05 yang berarti signifikan. Untuk non 

pustakawan, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tunjangan 

jabatan fungsional pustakawan dan batas usia pensiun terhadap motivasi menjadi 

pustakawan. Hal ini dibuktikan oleh nilai korelasi ganda (R) sebesar 0,418 dan nilai F 

hitung sebesar 1,166 dengan sig sebesar 0,347. Dimana nilai F hitung (1,166) < F 

tabel (3,98) dan nilai sig (0,347) > 0,05, yang berarti tidak signifikan. 

Penelitian oleh Agung Nugrohoadhi mengenai “Motivasi kinerja pustakawan  

Universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah keluarnya jabatan fungsional pustakawan.” 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam 

                                                 
10 Dian Widanarta, Pengaruh tunjangan jabatan fungsional pustakawan dan batas usia pensiun 

terhadap motivasi petugas perpustakaan untuk menjadi pustakawan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Perpustakaan Universitas Diponegoro, Skripsi S1 Program studi Ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu 
Budaya (Semarang : Universitas Diponegoro, 2011) 
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motivasi kinerja antara sebelum dan setelah diberlakukannya jabatan fungsional 

pustakawan dan apakah jabatan fungsional pustakawan signifikan dalam memberikan 

kinerja yang lebih baik. Selain itu diteliti mengenai bagaimana peran pejabat 

struktural dalam memberikan motivasi kinerja kepada pustakawan. Metode penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa jabatan fungsional pustakawan dapat memberikan motivasi kinerja lebih 

meningkat namun tidak dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. Dari temuan 

data yang diperoleh disebutkan bahwa tenaga struktural kurang mendukung dalam 

memberikan motivasi dan kinerja pustakawan. 11  

Dari ketiga penelitian yang pernah dilakukan tersebut mempunyai persamaan 

yaitu sama-sama membahas mengenai kinerja pustakawan dengan pendekatan 

kuantitatif. Ketiga penelitian itu mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan perbedaan terhadap penelitian yang 

dilakukan adalah adanya tempat yang berbeda dan penelitian ini lebih ditekankan 

pada analisis penilaian peningkatan motivasi kinerja pustakawan berdasarkan pada 

berdasarkan pengaruh penetapan angka kredit (PAK) pustakawan. PAK tersebut 

dalam penilaiannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya (KEPMENPAN 

No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka 

Kreditnya, Peraturan Kepala PERPUSNAS No. 2 tahun 2008 tentang Petunjuk teknis 

Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya) sedangkan peningkatan 

motivasi kinerja pustakawan sesuai dengan teori motivasi Claude S. George. Untuk 
                                                 

11 Agung Nugrohoadhi, Motivasi kinerja pustakawan  universitas Atma Jaya Yogyakarta setelah 
keluarnya jabatan fungsional pustakawan, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, (Yogyakarta:Program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  2013).  
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mengetahui motivasi para pustakawan dalam teori motivasi Claude S. George 

digunakan indikator pemenuhan kebutuhan dan kepuasan materiil (upah) maupun 

nonmaterial yaitu kesempatan untuk maju, pengakuan sebagai individu, keamanan 

kerja, tempat kerja yang baik, penerimaan oleh kelompok, perlakuan yang wajar, dan 

pengakuan atas prestasi.   

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada hubungan positif antara penetapan angka kredit jabatan fungsional 

pustakawan dengan peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta.  

2. Ada pengaruh yang signifikan antara penetapan angka kredit jabatan 

fungsional pustakawan terhadap peningkatan motivasi kinerja pustakawan di 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan desain penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei. Penelitian 

survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.12 Dalam 

penelitian ini ada 2 variabel yang saling berkaitan yaitu antara penetapan 

                                                 
12 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), Metode penelitian survey, edisi revisi, (Jakarta : 

LP3ES, 1989), hlm. 3.  
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angka kredit jabatan fungsional pustakawan (X) sebagai variabel bebas 

(independent variable) dan peningkatan motivasi kinerja pustakawan (Y) 

sebagai variabel terikat (dependent variable). Dengan adanya penetapan 

angka kredit jabatan fungsional pustakawan maka akan berpengaruh terhadap 

peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan ISI 

Yogyakarta. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel independent dan 

variabel dependent. Variabel tersebut adalah penetapan angka kredit jabatan 

fungsional pustakawan (X) sebagai variabel bebas (independent variable) dan 

peningkatan motivasi kinerja pustakawan (Y) sebagai variabel terikat 

(dependent variable). Definisi dari masing-masing variabel penelitian ini 

adalah: 

a. Variabel penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan (X) 

Jabatan fungsional pustakawan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas dan tanggung jawab pustakawan yang sudah berstatus pegawai 

negeri sipil yang ada di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta dengan 

indikatornya antara lain melaksanakan tugas pokok pustakawan sesuai 

jabatan fungsional. Untuk dapat menduduki jabatan fungsional 

pustakawan dan untuk kenaikan pangkat/jabatan membutuhkan angka 

kredit pustakawan sesuai aturan yang ada serta di tetapkan dengan 

penetapan angka kredit (PAK) jabatan fungsional pustakawan. Indikator 



 

 

18

dalam variabel ini adalah syarat dan prosedur pengajuan PAK, unsur 

utama kegiatan pustakawan, unsur penunjang kegiatan pustakawan, angka 

kredit kumulatif pustakawan, jenjang jabatan dan pangkat pustakawan, 

tunjangan jabatan fungsional pustakawan. (KEPMENPAN No. 

132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan 

Angka Kreditnya, Peraturan Kepala PERPUSNAS No. 2 tahun 2008 

tentang Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka 

Kreditnya) 

b. Variabel peningkatan motivasi kinerja pustakawan (Y)  

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. Kinerja pustakawan adalah hasil kerja yang 

dicapai pustakawan dalam melaksanakan pekerjaanya yang ada di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan, visi, dan 

misi perpustakaan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mengetahui 

motivasi kinerja maka digunakan indikator upah yang layak, kesempatan 

untuk maju, pengakuan sebagai individu, keamanan kerja, tempat kerja 

yang baik, penerimaan oleh kelompok, perlakuan yang wajar, pengakuan 

atas prestasi. (Teori motivasi oleh Claude S. George, dalam Organisasi 

dan motivasi : Dasar peningkatan produktivitas, 1999:115). 

3. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Pemilihan 

lokasi ini dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain belum 
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adanya penelitian serupa di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta dan peneliti 

bekerja disana sehingga waktu dan biaya penelitian dapat efisien. 

 

4. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek/subyek penelitian yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.13 Dalam penelitian ini penulis menetapkan 

populasi penelitian ini adalah pejabat fungsional pustakawan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta yang berjumlah 11 orang. Jumlah total ada 

12 orang pustakawan akan tetapi yang 1 orang adalah peneliti sehingga 

untuk netralitas penelitian maka peneliti tidak dimasukkan dalam populasi 

yang akan diteliti.   

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.14 Dalam penelitian ini akan menggunakan 

sampling kuota yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.15 Hal 

ini digunakan karena jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, 

                                                 
13 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117. 
14 Ibid., hlm. 118. 
15 Sugiyono, Metode penelitian bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D), (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 122. 
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atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil.16 Jumlah pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

yang akan menjadi sampel berjumlah 11 orang.  

 

5. Teknik dan Instrumen pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data penelitian ini, teknik yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

a. Teknik observasi (participant observation) yaitu peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang sedang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi ini maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui 

pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.17 Berdasarkan 

observasi ini dapat digunakan dalam membuat hipotesis, menyusun 

kuesioner, dan melengkapi data untuk analisis hasil penelitian.   

b. Teknik dokumentasi yaitu peneliti mencari dan menelaah dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. Data yang berasal dari dokumen seperti 

statistik, struktur organisasi perpustakaan, dan uraian tugas pustakawan  

dapat mendukung dalam menentukan sampel dan dapat digunakan untuk 

melengkapi data untuk analisis hasil penelitian.  

c. Teknik kuesioner (angket) yaitu pengumpulan data dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) untuk diisi oleh responden 

(pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta). Dengan teknik 

                                                 
16 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan…, hlm. 124-125. 
17 Ibid., hlm. 204. 
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kuesioner maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah tersedia 

pilihan jawabannya.     

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu 

penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan (X) sebagai 

variabel bebas (independent variable) dan peningkatan motivasi kinerja 

pustakawan (Y) sebagai variabel terikat (dependent variable). Pengukuran 

variabel jabatan fungsional pustakawan dan motivasi kinerja pustakawan 

dilakukan dengan menggunakan ukuran skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pandapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.18 Dengan skala linkert maka 

variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan-pertanyaan. Bobot 

untuk setiap jawaban yang diberikan responden dari setiap indikator 

pernyataan adalah sebagai berikut :  

Penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan:  

a. Jawaban Sangat Setuju diberi skor   5  

b. Jawaban Setuju diberi skor     4  

c. Jawaban Netral diberi skor   3    

d. Jawaban Tidak Setuju diberi skor   2  

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1  

 
 

                                                 
18 Ibid., hlm. 134. 
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Peningkatan motivasi kinerja pustakawan:  

a. Jawaban Sangat Setuju diberi skor   5  

b. Jawaban Setuju diberi skor    4  

c. Jawaban Netral diberi skor   3    

d. Jawaban Tidak Setuju diberi skor   2  

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1  

Variabel (X) penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan 

dan variabel (Y) peningkatan motivasi kinerja pustakawan, kemudian 

dijabarkan menjadi indikator variabel sebagai pedoman dalam menyusun 

item-item pertanyaan. Kisi-kisi pertanyaan dari kuesioner untuk variabel 

penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan (X) adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 
Kisi-kisi penyusunan dan pengembangan angket untuk 

 variabel Penetapan Angka kredit Jabatan Fungsional Pustakawan 
 

Variabel Definisi Indikator 
No. Butir 

Pertanyaan 
1. Syarat dan prosedur 

pengajuan PAK 
1,2,3,4 

2. Unsur utama kegiatan  
pustakawan  

5,6,7,8,9,10 

3. Unsur penunjang 
kegiatan pustakawan  

11,12,13,14,1
5,16,17 

4. Angka kredit kumulatif 
pustakawan 

18,19,20,21,2
2,23 

5. Jenjang jabatan dan 
pangkat pustakawan 

24,25,26,27,2
8 

Penetapan 
Angka kredit 
Jabatan 
Fungsional 
Pustakawan 

(X) 

PAK adalah pengakuan 
formal secara tertulis oleh 
pejabat yang berwenang 
terhadap angka kredit 
pustakawan setelah 
dilakukan penilaian. 
Angka kredit adalah 
angka yang diberikan 
berdasarkan penilaian atas 
prestasi yang telah dicapai 
seorang pustakawan 
dalam mengerjakan butir 
rincian kegiatan yang 
digunakan sebagai salah 
satu syarat untuk 
pengangkatan dan 

6. Tunjangan jabatan 
fungsional 
pustakawan 

29,30,31,32 
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kenaikan pangkat/jabatan. 
(KEPMENPAN No. 
132/KEP/M.PAN/12/2002 
tentang Jabatan 
Fungsional Pustakawan 
dan Angka Kreditnya, 
Peraturan Kepala 
PERPUSNAS No. 2 tahun 
2008 tentang Petunjuk 
teknis Jabatan Fungsional 
Pustakawan dan Angka 
Kreditnya) 

 

Kisi-kisi dari kuesioner atau angket untuk variabel peningkatan motivasi 

kinerja pustakawan (Y) adalah: 

Tabel 1.2 
Kisi-kisi penyusunan dan pengembangan angket untuk  

Variabel Peningkatan Motivasi Kinerja Pustakawan 

Variabel Definisi Indikator 
No. Butir 

Pertanyaan 
1. Upah yang layak 1,2,3,4,5,6 
2. Kesempatan untuk maju 7,8,9 
3. Pengakuan sebagai individu 10,11,12,13,14
4. Keamanan kerja 15,16,17,18 
5. Tempat kerja yang baik 19,20,21 
6. Penerimaan oleh kelompok 22,23,24,25 
7. Perlakuan yang wajar 26,27,28,29,30

Motivasi Kinerja 
Pustakawan  

(Y) 

Motivasi kinerja  
seseorang 
mempunyai 
kebutuhan yang 
berhubungan dengan 
tempat dan suasana di 
lingkungan ia 
bekerja. (Claude S. 
George, 1999:115) 

8. Pengakuan atas prestasi  31,32,33,34 

 

6.  Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument.19 Instrumen yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti 

                                                 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktek, edisi revisi v. (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2002), hlm. 144. 
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instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur.20 Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana 

data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud.21 Pengukuran validitas data menggunakan teknik korelasi pearson 

product moment dengan rumus sebagai berikut: 22 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

rxy = Angka Indeks Korelasi “r” Product Moment (koefisien korelasi) 

N = Number of Cases (jumlah responden)  

ΣXY = Jumlah hasil perkalian antara sekor X dan sekor Y  

ΣX = Jumlah seluruh sekor X  

ΣY = Jumlah seluruh sekor Y 

Untuk menentukan valid tidaknya data maka dilakukan perbandingan nilai 

perhitungan koefisiensi korelasi r hitung. Dalam penelitian ini menggunakan 

taraf signifikansi 5 %. Taraf signifikansi untuk mengetahui berapa persen 

kemungkinan benar atau diterimanya kesimpulan penelitian tersebut bagi 

populasi.23 Dari hasil yang diperoleh dalam perhitungan tersebut maka 

                                                 
20 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan…, hlm. 173. 
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian…, hlm. 145. 
22 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan…, hlm. 255. 
23 Suharsimi Arikunto, Manajemen penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 420. 

 
      N∑XY – (∑X)( ∑Y) 
rxy = 
          √{N ∑ X² - (∑ X) ²}{N ∑ Y² – (∑Y) ²}  
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dilakukan perbandingan nilai perhitungan koefisiensi korelasi r hitung dengan 

nilai r kritis. Apabila nilai r hitung lebih besar atau sama dengan nilai r kritis 

maka instrumen yang diuji dinyatakan valid, tetapi sebaliknya jika nilai r 

hitung lebih kecil dari dari r kritis maka instrumen tersebut dinyatakan tidak 

valid. Untuk membantu dalam perhitungan menguji validitas instrumen 

penelitian maka akan digunakan aplikasi SPSS versi 17. 

 

b. Uji reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya (reliable) akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka beberapakalipun diambil tetap akan sama.24  Pengujian 

reliabilitas menggunakan rumus reliabilitas alpha cronbach dengan rumus 

sebagai berikut:25 

r11    
2
1

2

1 1

 

b

k
n   

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

                                                 
24 Suharsimi Arikunto,  Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek…, hlm. 154. 
25 Ibid., hlm.  171. 
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 2
b  = jumlah varian butir 

2
1  = varians total 

Dari uji reliabilitas yang dilakukan dengan rumus alpha cronbach, jika nilai 

koefisien reliabilitas alpha cronbach ≥ 0,601 maka instrumen dianggap 

reliable dan jika alpha cronbach ≥ 0,801 maka instrumen dianggap sangat 

reliabel.26 Dalam penelitian yang dilakukan untuk menguji reabilitas 

instrumen penelitian dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS versi 17.  

 

7. Teknik Analisis Data 

Di dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data dalam 

bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data-data 

yang ada akan divisualisasikan ke dalam tabel dan dilakukan analisis serta 

pembahasan secara keseluruhan dengan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Editing atau penyuntingan  

Pada tahap ini dilakukan pengecekan kuesioner yang telah terkumpul dari 

para responden terutama pada identitas responden, kelengkapan dalam 

pengisian jawaban, kesesuaian antara pernyataan di dalam kuesioner, dan 

hasil jawaban. Dalam hal ini diharapkan data yang terkumpul telah sesuai 

dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.  

 

 

                                                 
26 Yohanes Anton Nugroho, It’s easy olah data dengan SPSS. (Yogyakarta: Scripta Media 

Creativa, 2011), hlm. 33.  
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b. Coding  

Dalam tahap coding akan dilakukan pengklasifikasian jawaban dari para 

responden menurut macam dan jenisnya serta melihat kategori atau 

klasifikasi data sehingga mempunyai arti tertentu 

c. Scoring  

Di dalam scoring ini dilakukan kegiatan memberikan score atau nilai 

sesuai ukuran yang telah ditentukan di dalam jawaban kuesioner.    

d. Tabulasi  

Adalah proses memasukkan data ke dalam tabel-tabel tertentu dan 

mengatur angka-angka tersebut serta menghitungnya sehingga menjadi 

tabel frekuensi.   

 

8.  Uji Hipotesis 

Setelah data terkumpul dan diolah dengan alat bantu SPSS versi 17 

maka dapat dilakukan uji pra syarat yang kemudian dilanjutkan dengan  

analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Uji Pra Syarat Analisis  

1. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan 

Y apakah linier atau tidak linier secara signifikan. Uji linieritas ini dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut:27 

 

                                                 
27 Sutrisno Hadi, Analisis Regresi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 13.  
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Keterangan: 

Freg   : harga untuk garis regresi 

KR1 reg : rerata kuadrat garis regresi 

KR2 reg : rerata kuadrat residu 

Dari perhitungan tersebut nilai F kemudian dikonsultasikan dengan nilai F 

tabel dengan taraf signifikansi 5%. Jika F hitung ≤ F tabel maka hubungan 

variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linier, jika F hitung > F 

tabel maka  hubungan variabel bebas dengan variabel terikat bersifat tidak 

linier.28 Selain itu dikatakan linier jika nilai signifikansi dalam deviation 

from linearity lebih dari 0,05. Apabila data tersebut linier maka analisis 

dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Dalam uji linieritas penelitian 

ini menggunakan program SPSS versi 17. 

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

dalam persamaan regresi terdistribusi normal, atau dalam regresi variabel 

dependen dan variabel independen keduanya berdistribusi normal atau 

                                                 
28 Sudjana, Metode statistika, (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 334. 

                  KR1 reg 
F reg     =                        
                  KR2 reg 
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tidak normal. Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogrorov Smirnov 

dengan tingkat signifikansi 5% serta ketentuan sebagai berikut:29 

1. jika D hitung > D tabel maka dikatakan normal 

2. jika D hitung < D tabel maka dikatakan tidak normal 

Dalam mengetahui normal atau tidaknya dapat juga berdasarkan distribusi 

residual jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.30 Dalam uji normalitas ini 

dengan menggunakan program SPSS versi 17.  

 

b. Uji  Korelasi dan Uji Regresi 

1. Uji Korelasi  

Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel atau 

lebih tanpa memperhatikan ada atau tidaknya hubungan kausal antara 

variabel tersebut.31 Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis 

korelasi pearson product moment. Perhitungan korelasi ini akan di peroleh 

koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antara dua 

variabel tersebut. Semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan semakin 

erat tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah.32 Dalam 

penelitian ini akan menggunakan program SPSS versi 17. 

2. Uji Regresi 

Regresi digunakan dalam mengembangkan suatu persamaan untuk 

meramalkan sesuatu variabel dari variabel kedua yang telah diketahui. 

                                                 
29 Yohanes Anton Nugroho, It’s easy olah data dengan SPSS…, hlm. 35. 
30 Duwi Priyatno, Cara kilat belajar analisis data dengan SPSS 20, (Yogyakarta : Andi, 2012), 

hlm. 147. 
31 Yohanes Anton Nugroho, It’s easy olah data dengan SPSS…, hlm. 67. 
32 Duwi Priyatno, Cara kilat belajar analisis data dengan SPSS 20…, hlm. 103. 
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Manfaat dari garis regresi adalah untuk memperkirakan nilai variabel 

terikat dari variabel bebas jika variabel bebas tersebut telah diketahui.33 

Untuk mengetahui pengaruh variabel penetapan angka kredit jabatan 

fungsional pustakawan terhadap peningkatan motivasi kinerja pustakawan 

di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta digunakan uji regresi sederhana 

dengan rumus sebagai berikut:34 

    Y = a + bX 

Keterangan: 

X     = variabel independen (penetapan angka kredit jabatan fungsional 

pustakawan ) 

Y = variabel dependen (motivasi kinerja pustakawan)  

a    = konstanta atau bila harga X = 0 

b = koefisien regresi sederhana 

Sebagai alat bantu dalam melakukan analisis regresi sederhana ini maka 

digunakan aplikasi SPSS versi 17.  

 

3. Menentukan koefisiensi determinan 

 Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap 

variabel terikat maka perlu dicari koefisiensi determinannya (R Square). 

Besaran R Square berkisar antara 0 hingga 1. Apabila R Square 

mendekati 1 maka semakin besar kemampuan menjelaskan variabel 

                                                 
33 Suharsimi Arikunto,  Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek…, hlm.  264. 
34 Ibid. 
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bebas terhadap variabel terikat. Dalam menghitung koefisien determinan 

menggunakan persamaan berikut:35 

KD = r2  x 100% 

Keterangan: 

KD : koefisien determinasi 

r2    : koefisien korelasi 

Sebagai alat bantu dalam menghitung koefisiensi determinan ini 

digunakan aplikasi SPSS versi 17.  

 

4. Uji t dan Uji F 

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian adalah menggunakan 

pengujian data secara statistik dimana tujuannya untuk mengetahui 

apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Ada beberapa hal 

yang perlu diingat dalam uji hipotesis penelitian yaitu prosedur dalam 

pengujian hipotesis dibuat untuk mengetes (menguji) kredibilitas Ho.36 

Hal ini berarti bahwa dalam pengujian hipotesis kita akan menguji Ho 

(Hipotesis nol), bukan menguji Ha (Hipotesis alternatif), walaupun 

hipotesis yang dikembangkan melalui kajian teoritis adalah Ha. Oleh 

karena itu, jika Ho ternyata terbukti kebenarannya, maka kita akan 

menolak Ha. Sebaliknya, apabila Ho tidak terbukti kebenarannya maka 

                                                 
35 Yohanes Anton Nugroho, It’s easy olah data dengan SPSS…, hlm. 85. 
36 H. Agus Irianto, Statistik : Konsep Dasar dan Aplikasinya. Cet 1. (Jakarta: Kencana, 2004), 

hlm. 98. 
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kita harus menolak Ho dan menerima Ha. Ada hipotesis teoritisnya 

adalah sebagai berikut:37  

a. Ho : β1 = 0 (tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta dengan peningkatan motivasi kinerja 

pustakawan.  

b. Ha : β1 ≠ 0 (terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta dengan peningkatan motivasi kinerja 

pustakawan).  

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau 

ditolak dilakukan uji signifikan yaitu dengan cara mengkonsultasikan nilai 

t hitung dengan nilai t tabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) 

sehingga digunakan taraf signifikasi 5%. Untuk itu hipotesis teoritis harus 

dijadikan sebagai hipotesis kerja, yaitu:38 

a. Jika t hitung <t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

b. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Selain itu digunakan cara dengan membandingkan F hitung dan F tabel 

dengan ketentuan sebagai berikut:39 

a. Jika F hitung ≥ F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima  

b. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

                                                 
37 Ibid., hlm. 98. 
38 Yohanes Anton Nugroho, It’s easy olah data…,  hlm. 47. 
39 Ibid., hlm.  53-54. 
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Dalam penelitian ini digunakan hipotesis asosiatif, adapun hipotesis 

yang diajukan adalah ada hubungan positif dan pengaruh yang signifikan 

antara penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan dengan 

peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan ISI 

Yogyakarta. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab I berisi 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Di dalam bab II berisi kerangka teori mengenai 

pengertian pustakawan, pengertian jabatan fungsional pustakawan dan angka 

kreditnya, tugas pokok pustakawan sesuai jabatan fungsional, tunjangan jabatan 

fungsional pustakawan. Selain itu juga berisi pengertian motivasi, teori motivasi, 

manfaat/tujuan motivasi, alat-alat motivasi, jenis-jenis motivasi, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi. Dalam kaitannya dengan kinerja maka dijelaskan 

mengenai pengertian kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, aspek-

aspek standar kinerja, penilaian dan evaluasi kinerja serta langkah-langkah 

peningkatan kinerja serta kerangka pemikiran dalam penelitian.  Bab III berisi 

mengenai gambaran umum UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, yang meliputi 

sejarah berdirinya, visi dan misi perpustakaan, struktur organisasi perpustakaan 

dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana perpustakaan, koleksi 

perpustakaan, layanan perpustakaan, dan pemustakanya. Pada bab IV dijelaskan 
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mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari beberapa sub bab 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang pengaruh penetapan 

angka kredit jabatan fungsional pustakawan terhadap peningkatan motivasi 

kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Di dalam bab V atau 

penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab 

sebelumnya maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai pengaruh 

penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan terhadap kinerja pustakawan 

di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta yaitu: 

1. Proses penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan di UPT 

Perpustakaan ISI Yogyakarta telah berjalan sangat lancar. Hal ini berdasarkan 

nilai rata-rata sebesar 4,3 yang berada di interval 4,2-5,0 dengan 

memperhitungkan nilai idealnya.  

2. Peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 4,4 yang berada 

di interval 4,2-5,0 dengan memperhitungkan nilai idealnya.  

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penetapan angka kredit 

jabatan fungsional pustakawan dengan peningkatan motivasi kinerja 

pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta sesuai dengan hipotesis 

dikemukakan. Hal ini ditunjukkan dalam hasil perhitungan koefisiensi korelasi 

pearson product moment yang sama yaitu 0,886 dan berdasarkan tabel tingkat 

koefisien korelasi maka variabel X dan variabel Y mempunyai tingkat 

hubungan sangat kuat. Dalam uji regresi sederhana juga diperoleh nilai 

koefisiensi positif sebesar 0,857 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan 
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konstanta sebesar 29,444. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 

penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan maka peningkatan 

motivasi kinerja pustakawan akan bertambah. Motivasi yang memberikan 

semangat bekerja akan mempengaruhi hasil pekerjaannya yang di tuangkan 

dalam PAK (Penetapan Angka Kredit) pustakawan. Dengan jumlah nilai angka 

kredit yang banyak maka akan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan 

sehingga akan terpenuhi kebutuhan dan kepuasan materiil maupun nonmaterial 

seperti gaji, tunjangan, kepuasan akan prestasi yang dicapainya, dan 

kebanggaan dengan pangkat/jabatan yang dimilikinya.  

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penetapan angka kredit jabatan 

fungsional pustakawan dengan peningkatan motivasi kinerja pustakawan di 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dalam uji t yang 

dilakukan bahwa t hitung = 5,718 > t tabel = 2,2622 dan F hitung = 32,697  > F 

tabel = 5,1174. 

5. Dalam koefisien determinasi yang digunakan sebagai alat analisis untuk 

mengetahui kemampuan menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat 

diperoleh hasil R Square sebesar 0,784. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan dapat 

menjelaskan terhadap peningkatan motivasi kinerja pustakawan sebesar 78,4% 

sedangkan yang 21,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

 

 



 

 

124

B. Saran-saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran kepada 

pihak UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta untuk lebih memperhatikan hal-hal yang 

berkaitan dengan penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan karena 

penetapan angka kredit jabatan fungsional pustakawan dapat mempengaruhi 

peningkatan motivasi kinerja pustakawan. Saran-saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk terus meningkatkan motivasi kinerja pustakawan maka perlu diberikan 

arahan agar mengajukan DUPAK tepat pada waktunya sehingga kenaikan 

pangkat/jabatan akan lebih lancar. 

2. Pustakawan perlu diberikan pelatihan dan pendidikan baik secara formal 

maupun non formal melalui studi lanjut, diklat, seminar, workshop, dan 

sebagainya dengan dibiayai dan direncanakan secara matang. Hal ini akan 

memotivasi para pustakawan semakin produktif dan kreatif dalam 

mengumpulkan angka kredit pustakawan. Semakin banyak wawasan dan 

pengetahuan maka pustakawan akan lebih mudah menyelesaikan masalah dan 

kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas kepustakawanan. 

3. Untuk kelancaran tugas-tugas kepustakawanan dan layanan perpustakaan maka 

perlu ditingkatkan sarana dan prasarana baik hardware maupun software 

perpustakaan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas para 

pustakawan dalam bekerja. 
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TABEL II
N'LAI-FIILAI DALAM EISTRIEI,'SI T

{x. untuk uji dua fihak {two taii lest}

cr untuk uji satu fihak {one tfiil test)
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Sumber : Sugiyono, Metode penelitian administrasi dilengkapi dengan metode R&D
@andung : Alfabeta, 2012), hlm.368
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Correlations 

  Item X ke 1 Item X ke 2 Item X ke 3 Item X ke 4 Item X ke 5 Item X ke 6 TOTAL X

Pearson Correlation 1 .690* .828** .634* .892** .160 .867**

Sig. (2-tailed)  .019 .002 .036 .000 .638 .001

Item X ke 1 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .690* 1 .833** .751** .700* .516 .883**

Sig. (2-tailed) .019  .001 .008 .016 .104 .000

Item X ke 2 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .828** .833** 1 .766** .781** .336 .866**

Sig. (2-tailed) .002 .001  .006 .005 .313 .001

Item X ke 3 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .634* .751** .766** 1 .780** .344 .867**

Sig. (2-tailed) .036 .008 .006  .005 .300 .001

Item X ke 4 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .892** .700* .781** .780** 1 .209 .916**

Sig. (2-tailed) .000 .016 .005 .005  .538 .000

Item X ke 5 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .160 .516 .336 .344 .209 1 .490

Sig. (2-tailed) .638 .104 .313 .300 .538  .126

Item X ke 6 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .867** .883** .866** .867** .916** .490 1

Sig. (2-tailed) .001 .000 .001 .001 .000 .126  

TOTAL X 

N 11 11 11 11 11 11 11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations 

  Item X ke 

7 

Item X ke 

8 

Item X ke 

9 

Item X ke 

10 

Item X ke 

11 

Item X ke 

12 

TOTAL 

X 

Pearson 

Correlation 

1 .819** .733* .865** .733* .733* .906**

Sig. (2-tailed)  .002 .010 .001 .010 .010 .000

Item X ke 7 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.819** 1 .690* .751** .690* .690* .883**

Sig. (2-tailed) .002  .019 .008 .019 .019 .000

Item X ke 8 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.733* .690* 1 .634* 1.000** 1.000** .867**

Sig. (2-tailed) .010 .019  .036 .000 .000 .001

Item X ke 9 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.865** .751** .634* 1 .634* .634* .867**

Sig. (2-tailed) .001 .008 .036  .036 .036 .001

Item X ke 

10 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.733* .690* 1.000** .634* 1 1.000** .867**

Sig. (2-tailed) .010 .019 .000 .036  .000 .001

Item X ke 

11 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.733* .690* 1.000** .634* 1.000** 1 .867**

Sig. (2-tailed) .010 .019 .000 .036 .000  .001

Item X ke 

12 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.906** .883** .867** .867** .867** .867** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .001 .001 .001  

TOTAL X 

N 11 11 11 11 11 11 11

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



Correlations 

  Item X ke 

13 

Item X ke 

14 

Item X ke 

15 

Item X ke 

16 

Item X ke 

17 

Item X ke 

18 

TOTAL 

X 

Pearson 

Correlation 

1 .108 .043 .108 .232 .108 .040

Sig. (2-tailed)  .753 .899 .753 .492 .753 .907

Item X ke 

13 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.108 1 .700* 1.000** .819** 1.000** .883**

Sig. (2-tailed) .753  .016 .000 .002 .000 .000

Item X ke 

14 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.043 .700* 1 .700* .822** .700* .916**

Sig. (2-tailed) .899 .016  .016 .002 .016 .000

Item X ke 

15 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.108 1.000** .700* 1 .819** 1.000** .883**

Sig. (2-tailed) .753 .000 .016  .002 .000 .000

Item X ke 

16 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.232 .819** .822** .819** 1 .819** .906**

Sig. (2-tailed) .492 .002 .002 .002  .002 .000

Item X ke 

17 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.108 1.000** .700* 1.000** .819** 1 .883**

Sig. (2-tailed) .753 .000 .016 .000 .002  .000

Item X ke 

18 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.040 .883** .916** .883** .906** .883** 1

Sig. (2-tailed) .907 .000 .000 .000 .000 .000  

TOTAL X 

N 11 11 11 11 11 11 11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



Correlations 

  Item X ke 

19 

Item X ke 

20 

Item X ke 

21 

Item X ke 

22 

Item X ke 

23 

Item X ke 

24 

TOTAL 

X 

Pearson 

Correlation 

1 .398 .135 .463 .904** .463 .660*

Sig. (2-tailed)  .226 .693 .152 .000 .152 .027

Item X ke 

19 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.398 1 .800** .690* .289 .690* .883**

Sig. (2-tailed) .226  .003 .019 .389 .019 .000

Item X ke 

20 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.135 .800** 1 .454 .067 .454 .677*

Sig. (2-tailed) .693 .003  .160 .845 .160 .022

Item X ke 

21 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.463 .690* .454 1 .418 1.000** .867**

Sig. (2-tailed) .152 .019 .160  .200 .000 .001

Item X ke 

22 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.904** .289 .067 .418 1 .418 .509

Sig. (2-tailed) .000 .389 .845 .200  .200 .110

Item X ke 

23 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.463 .690* .454 1.000** .418 1 .867**

Sig. (2-tailed) .152 .019 .160 .000 .200  .001

Item X ke 

24 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.660* .883** .677* .867** .509 .867** 1

Sig. (2-tailed) .027 .000 .022 .001 .110 .001  

TOTAL X 

N 11 11 11 11 11 11 11

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 



Correlations 

  Item X ke 

25 

Item X ke 

26 

Item X ke 

27 

Item X ke 

28 

Item X ke 

29 

Item X ke 

30 

TOTAL 

X 

Pearson 

Correlation 

1 .667* .629* .629* .450 .629* .707*

Sig. (2-tailed)  .025 .038 .038 .165 .038 .015

Item X ke 

25 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.667* 1 .602 .602 .904** .602 .660*

Sig. (2-tailed) .025  .050 .050 .000 .050 .027

Item X ke 

26 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.629* .602 1 1.000** .373 1.000** .916**

Sig. (2-tailed) .038 .050  .000 .259 .000 .000

Item X ke 

27 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.629* .602 1.000** 1 .373 1.000** .916**

Sig. (2-tailed) .038 .050 .000  .259 .000 .000

Item X ke 

28 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.450 .904** .373 .373 1 .373 .509

Sig. (2-tailed) .165 .000 .259 .259  .259 .110

Item X ke 

29 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.629* .602 1.000** 1.000** .373 1 .916**

Sig. (2-tailed) .038 .050 .000 .000 .259  .000

Item X ke 

30 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.707* .660* .916** .916** .509 .916** 1

Sig. (2-tailed) .015 .027 .000 .000 .110 .000  

TOTAL X 

N 11 11 11 11 11 11 11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



Correlations 

  Item X ke 31 Item X ke 32 TOTAL X 

Pearson Correlation 1 .690* .883** 

Sig. (2-tailed)  .019 .000 

Item X ke 31 

N 11 11 11 

Pearson Correlation .690* 1 .867** 

Sig. (2-tailed) .019  .001 

Item X ke 32 

N 11 11 11 

Pearson Correlation .883** .867** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001  

TOTAL X 

N 11 11 11 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 



 

Correlations 

  Item Y ke 1 Item Y ke 2 Item Y ke 3 Item Y ke 4 Item Y ke 5 Item Y ke 6 TOTAL Y

Pearson Correlation 1 .354 .633* .418 .633* 1.000** .921**

Sig. (2-tailed)  .285 .036 .200 .036 .000 .000

Item Y ke 1 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .354 1 .354 .681* .633* .354 .635*

Sig. (2-tailed) .285  .285 .021 .037 .285 .036

Item Y ke 2 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .633* .354 1 .418 .633* .633* .709*

Sig. (2-tailed) .036 .285  .200 .036 .036 .015

Item Y ke 3 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .418 .681* .418 1 .857** .418 .682*

Sig. (2-tailed) .200 .021 .200  .001 .200 .021

Item Y ke 4 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .633* .633* .633* .857** 1 .633* .821**

Sig. (2-tailed) .036 .037 .036 .001  .036 .002

Item Y ke 5 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation 1.000** .354 .633* .418 .633* 1 .921**

Sig. (2-tailed) .000 .285 .036 .200 .036  .000

Item Y ke 6 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .921** .635* .709* .682* .821** .921** 1

Sig. (2-tailed) .000 .036 .015 .021 .002 .000  

TOTAL Y 

N 11 11 11 11 11 11 11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Correlations 

  Item Y ke 

7 

Item Y ke 

8 

Item Y ke 

9 

Item Y ke 

10 

Item Y ke 

11 

Item Y ke 

12 

TOTAL 

Y 

Pearson 

Correlation 

1 .559 .356 .559 .671* .261 .536

Sig. (2-tailed)  .074 .282 .074 .024 .438 .089

Item Y ke 7 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.559 1 .857** .633* .467 .100 .821**

Sig. (2-tailed) .074  .001 .036 .148 .770 .002

Item Y ke 8 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.356 .857** 1 .418 .239 -.199 .682*

Sig. (2-tailed) .282 .001  .200 .479 .557 .021

Item Y ke 9 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.559 .633* .418 1 .833** .467 .921**

Sig. (2-tailed) .074 .036 .200  .001 .148 .000

Item Y ke 

10 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.671* .467 .239 .833** 1 .267 .736**

Sig. (2-tailed) .024 .148 .479 .001  .428 .010

Item Y ke 

11 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.261 .100 -.199 .467 .267 1 .362

Sig. (2-tailed) .438 .770 .557 .148 .428  .273

Item Y ke 

12 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.536 .821** .682* .921** .736** .362 1

Sig. (2-tailed) .089 .002 .021 .000 .010 .273  

TOTAL Y 

N 11 11 11 11 11 11 11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

Correlations 

  Item Y ke 

13 

Item Y ke 

14 

Item Y ke 

15 

Item Y ke 

16 

Item Y ke 

17 

Item Y ke 

18 

TOTAL 

Y 

Pearson 

Correlation 

1 .481 .757** .481 .902** .760** .804**

Sig. (2-tailed)  .134 .007 .134 .000 .007 .003

Item Y ke 

13 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.481 1 .108 1.000** .620* .633* .821**

Sig. (2-tailed) .134  .753 .000 .042 .036 .002

Item Y ke 

14 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.757** .108 1 .108 .709* .404 .467

Sig. (2-tailed) .007 .753  .753 .015 .218 .147

Item Y ke 

15 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.481 1.000** .108 1 .620* .633* .821**

Sig. (2-tailed) .134 .000 .753  .042 .036 .002

Item Y ke 

16 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.902** .620* .709* .620* 1 .620* .798**

Sig. (2-tailed) .000 .042 .015 .042  .042 .003

Item Y ke 

17 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.760** .633* .404 .633* .620* 1 .921**

Sig. (2-tailed) .007 .036 .218 .036 .042  .000

Item Y ke 

18 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.804** .821** .467 .821** .798** .921** 1

Sig. (2-tailed) .003 .002 .147 .002 .003 .000  

TOTAL Y 

N 11 11 11 11 11 11 11

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

Correlations 

  Item Y ke 

19 

Item Y ke 

20 

Item Y ke 

21 

Item Y ke 

22 

Item Y ke 

23 

Item Y ke 

24 

TOTAL 

Y 

Pearson 

Correlation 

1 .467 .690* .418 .833** .487 .921**

Sig. (2-tailed)  .148 .019 .200 .001 .129 .000

Item Y ke 

19 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.467 1 .069 -.199 .633* -.232 .362

Sig. (2-tailed) .148  .840 .557 .036 .493 .273

Item Y ke 

20 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.690* .069 1 .289 .449 .600 .648*

Sig. (2-tailed) .019 .840  .389 .166 .051 .031

Item Y ke 

21 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.418 -.199 .289 1 .239 .554 .682*

Sig. (2-tailed) .200 .557 .389  .479 .077 .021

Item Y ke 

22 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.833** .633* .449 .239 1 .278 .736**

Sig. (2-tailed) .001 .036 .166 .479  .407 .010

Item Y ke 

23 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.487 -.232 .600 .554 .278 1 .647*

Sig. (2-tailed) .129 .493 .051 .077 .407  .031

Item Y ke 

24 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.921** .362 .648* .682* .736** .647* 1

Sig. (2-tailed) .000 .273 .031 .021 .010 .031  

TOTAL Y 

N 11 11 11 11 11 11 11

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

Correlations 

  Item Y ke 

25 

Item Y ke 

26 

Item Y ke 

27 

Item Y ke 

28 

Item Y ke 

29 

Item Y ke 

30 

TOTAL 

Y 

Pearson 

Correlation 

1 .800** .737** .800** .454 .575 .717*

Sig. (2-tailed)  .003 .010 .003 .160 .064 .013

Item Y ke 

25 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.800** 1 .819** 1.000** .690* .638* .921**

Sig. (2-tailed) .003  .002 .000 .019 .035 .000

Item Y ke 

26 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.737** .819** 1 .819** .733* .779** .873**

Sig. (2-tailed) .010 .002  .002 .010 .005 .000

Item Y ke 

27 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.800** 1.000** .819** 1 .690* .638* .921**

Sig. (2-tailed) .003 .000 .002  .019 .035 .000

Item Y ke 

28 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.454 .690* .733* .690* 1 .571 .648*

Sig. (2-tailed) .160 .019 .010 .019  .066 .031

Item Y ke 

29 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.575 .638* .779** .638* .571 1 .809**

Sig. (2-tailed) .064 .035 .005 .035 .066  .003

Item Y ke 

30 

N 11 11 11 11 11 11 11

Pearson 

Correlation 

.717* .921** .873** .921** .648* .809** 1

Sig. (2-tailed) .013 .000 .000 .000 .031 .003  

TOTAL Y 

N 11 11 11 11 11 11 11

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

Correlations 

  Item Y ke 31 Item Y ke 32 Item Y ke 33 Item Y ke 34 TOTAL Y

Pearson Correlation 1 .828** .633* 1.000** .921**

Sig. (2-tailed)  .002 .036 .000 .000

Item Y ke 31 

N 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .828** 1 .449 .828** .757**

Sig. (2-tailed) .002  .166 .002 .007

Item Y ke 32 

N 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .633* .449 1 .633* .821**

Sig. (2-tailed) .036 .166  .036 .002

Item Y ke 33 

N 11 11 11 11 11

Pearson Correlation 1.000** .828** .633* 1 .921**

Sig. (2-tailed) .000 .002 .036  .000

Item Y ke 34 

N 11 11 11 11 11

Pearson Correlation .921** .757** .821** .921** 1

Sig. (2-tailed) .000 .007 .002 .000  

TOTAL Y 

N 11 11 11 11 11

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 



Reliability

Sca|e: ALL VARIABLES

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alnha N of ltems

.748 29

Case Processing Summary

N olo

Cases Valid

Excludeda

Total

11

0

11

100.0

n

100.0

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total

Cnrralaf inn

Cronbach's
Alpha if ltem

Deleled
Item X ke 1

Item X ke 2

Item X ke 3

Item X ke 4

Item X ke 5

Item X ke 7

Item X ke 8

Item X ke 9

Item X ke 10

Item X ke 11

Item X ke 12

Item X ke 14

Item X ke 15

Item X ke 16

Item X ke 17

Item X ke '18

Item X ke 19

Item X ke 20

Item X ke 21

ItemXke22
Item X ke 24

Item X ke 25

Item X ke 26

ttem X ke 27

255.9A91

255.7273

255.8182

256.1818

256.0000

256.0000

255.7273

255.9091

256.1818

255.9091

255.9091

255.7273

256.0000

255.7273

256.0000

255.7273

256.1 81 8

2s5.7273

255.9091

255.90S1

255.9491

256.0909

256.1818

25,6.0000

922.491

921.218

921.564

889.564

9't3.000

906.000

921.218

s22.491

889.564

922.491

922.451

921.218

913.000

921.218

906.000

921.2'18

922.564

921.218

921.491

922.491

922.491

923.691

922.564

913.000

.874

.881

.870

.864

.921

.904

.881

.870

.864

.870

.870

.881

.921

.881

.904

.881

.619

.881

.671

.870

.874

.692

619

-s21

.741

.740

.741

.731

.738

.736

.744

.741

.731

.741

741

740

738

.740

.736

740

741

740

741

741

741

741

741

738

Page I



Item-Total Statistics

Scale Mean if
llam I'lalafar{

Scale
Variance if

Itam Dalalad

Corrected
Item-Total

Corralation

Cronbach's
Alpha if ltem

llaletar{

Item X ke 28

Item X ke 30

Item X ke 31

Item X ke 32

TOTAL X

256.0000

256.0000

255.727?

255.9091

121.6364

913.000

913.000

921.218

922.49',1

224.055

.921

.921

.881

.870

.996

738

738

740

741

983
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Reliability

Scale: ALL VARIABLES

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alnha N of ltems

745 31

Case Processing Summary

N o/a

Cases Valid

Excludeda

Total

11

0

11

100.0

.0

100.0

Item-Total Statistics

Scale Mean if
lfem F)elalerl

Scale
Variance if

lfam l-.)alp:tad

Corrected
Item-Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if ltem

Deleted

Item Y ke 1

Item Y ke 2

Item Y ke 3

Item Y ke 4

Item Y ke 5

Item Y ke 6

Item Y ke 8

ltem Y ke 9

Item Y ke 10

Item Y ke 11

Item Y ke'13

Item Y ke 14

Item Y ke 16

Item Y ke 17

Item Y ke 18

Item Y ke 19

Item Y ke 21

Item Y ke 22

Item Y ke 23

Item Y ke 24

Item Y ke 25

Item Y ke 26

Item Y ke 27

ttem Y ke 28

280.3636

284.4545

280.3636

280.7273

280.3636

280.3636

280.3636
'24O.7273

280.3636

280.4s45

280.3636

280.3636

280.3636

280.2727

280.3636

280 3636

280.5455

280.7273

284.4545

284.7273

280.5455

280.3636

280.6364

280.3636

861.655

864 473

867.855

854.018

864.255

861 655

864.255

854.018

861.655

867 273

858.255

864.255

864.255

858.818

861.655

861.655

874.473

854.018

867.673

860.618

861.473

861.655

849.255

861.655

.912

.617

.707

.687

.826

.912

.826

.687

.912

.726

.774

.826

.826

.775

.912

.912

.644

.687

.713

.652

.747

.912

.873

.912

737

738

739

735

738

737

738

735

737

739

736

738

738

736

.737

737

744

735

739

737

.737
'747

733

.737
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Item-Total Statistics

Scale Mean if
llam Dalalcrl

Scale
Variance if

lfam l)alatad

Corrected
Item-Total

Cnrralalian

Cronbach's
Alpha if ltem

['leletar{

Item Y ke 29

Item Y ke 30

Item Y ke 31

Item Y ke 32

Item Y ke 33

Item Y ke 34

TOTAL Y

280.5455

280.6364

280.3636

280.2727

280.3636

280.3636

133.7273

870_473

841.855

861.655

868.018

864.255

861.655

21A.A18

644

803

912

727

826

912

996

740

731

737

739

738

737

977

Page2



Means

Case Processing Summary

Cases

lncluded Excluded Total

N Percent N Percent N Percent

Y *X 11 1AA.0o/o 0 .Oo/o 11 1AA.0o/o

1 10.0000

117.0400

124.3333

146.0000

142.0000

147.0004

'149.0000

143.5000

133.7273

1

1

3

1

1

1

1

2

11

7.77817

M.492AA

98.00

105.00

112.04

122.40

124.0A

135.00

1 38.00

I 40.00

Total

ANOVA Table

Sum of
Souares df Mean Square

Y * X Between Groups (Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

Within Groups

Total

1927.415

1646.872

2BAi43
173.167

2100.182

7

1

o

3

10

275.288

1646.872

46.691

57 _722

ANOVA Table

F Sin

Y * X Between Groups (Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

4.769

28.531

.809

.113

.013

.624

Measures of Association

R R Souared Fta Eta Souared

Y*X .886 .784 958 .918

Page I



NPar Tests

One€ample Kolmogorov€mirnov Test

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

x
N

Normal Parameters a"b Mean

Std. Deviation

Most Extreme Differences Absolute

Positive

Negative

l Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

11

121.6364

14.96845

.1S5

.195

-.178

.646

.799

11

133.7273

M.492AA

.152

.192

-.174

.636

.813

Page I



Regression

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

b. Dependent Variable: Y

a. Predictors; (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Descriptive Statistics

Mean Sfd llewiafion N

Y

X

133.7273

121.6364

14.49200

14.96845

11

11

Variables Entered/Removed

lVladal
Variables
Entered

Variables
Pomnrrar{ Method

1 xa Enter

ModelsummaryF

lVlodel R R Square
Adlusted R

,Qnr rara
Std. Error of
the Estimate

1 .8864 784 .760 7.A9702

Model SummaryF

[indal

Chanqe Statistics

R Square
Chanoe F Chanoe clfl da Sin tr Channe

1 .784 32.697 1 I .000

ANOVA

Model
Sum of

Snr rarac df Mean Souare F Sio

1 Regression

Residual

Total

1646.872

453.310

2100.182

1

9

10

1646.872

50.368

32.657 .0004

Pase I



GoefficientsF

Model

UnstandardiZed Coefficients
Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta Sio.1 (Constant)

X
29.444

.857

18.363

.150 886

1.603

5.718
.143

.000
a. Dependent Variable: y

Chafts

Scatterplot

Dependent Variable: y

Regression Standardized predicted Value

Page 2



O ObsflBd

Normal P-P Plot of Regression Standardized
. Residual

DependentVariable: Y
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Case Processing Summary

N o/n

Cases Valid

Excludeda

Total

11

n

11

100.0

n

100 0

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Reliability Statistics

N of ltems

lnterJtem Correlations 2

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Cronbach's
Alnha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of ltems
o20 .939 2

lnter-ltem Correlation Matrix

X
X 1.000

.886

.886

1.000

Summary ltem Statistics

Mean Minimum Maximum Ranoe
Maximum /
[\Iinimrrm Varianno

lnter-ltem Correlations .886 ,886 886 000 1 000 000

Summary ltem Statistics

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Ifom l-)ela-ted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total

(lnrrelatinn

Squared
Multiple

Cnrrelafinn

Cronbach's
Alpha if ltem

[-]elelad

X

Y

133.7273

121.A364

210.Afi
224.055

.886

886

.784

.784

a

a



KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapakllbu Pustakawan

Di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

!

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan tesis dengan judul "Pengaruh penetapan angka kredit jabatan

firngsional pustakawan terhadap peningkatan motivasi kinerja pustakawan di UPT

Ferpustakaan ISI Yogyakarta" maka kami mohon kesediaan bapak/ibu untuk menjadi

responden dalam penelitian ini.

Kami akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kami berharap kesediaan

bapak/ibu untuk memberikan jawaban secara obyektif. Kami akan menjamin

fterahasiaannya sesuai etika dalam penelitian dan semata-mata hanya untuk kepentingan

akademik.

Atas kesediaan dan bantuan dari bapak/ibu untuk menjawab dan mengisi pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,

d
Agustiawan



A. IDENTITAS RESPONDEN 
 
No KETERANGAN RESPONDEN 

1. Nama :  

2. NIP :  

3. Tempat, Tanggal Lahir :  

4. Jenis Kelamin :  

5. Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka 

Kreditnya 

:  

6. Pangkat / Golongan ruang  :  

7. Jabatan Fungsional Pustakawan  : 

 
 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
 
Berilah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan pendapat Anda 

dengan memberikan tanda check list (√) pada jawaban yang tersedia, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
 
1. Jawaban Sangat Setuju  (SS) 

2. Jawaban Setuju  (S)      

3. Jawaban Netral (N)        

4. Jawaban Tidak Setuju (TS)     

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju  (STS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C. DAFTAR PERTANYAAN 
 
1. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan 

Alternatif Jawaban 
SS S N TS STSNO Daftar Pertanyaan 
5 4 3 2 1 

1.  Saya telah membaca dan memahami Keputusan MENPAN Nomor: 
132/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan  Fungsional  Pustakawan dan  
Angka Kreditnya  

     

2.  Saya mengetahui dan memahami bahwa angka kredit pustakawan 
adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi 
yang telah dicapai oleh pustakawan dalam mengerjakan butir 
kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk 
pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat 

     

3.  Saya mengetahui prosedur penyusunan Daftar Usul Penetapan 
Angka Kredit (DUPAK) sesuai Keputusan MENPAN Nomor: 
132/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan  Fungsional  Pustakawan dan  
Angka Kreditnya 

     

4.  Saya melaksanakan prosedur penyusunan Daftar Usul Penetapan 
Angka Kredit (DUPAK) sesuai  dengan Keputusan MENPAN 
Nomor: 132/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional  
Pustakawan dan  Angka Kreditnya 

     

5.  Saya mengetahui bahwa sesuai Keputusan MENPAN Nomor: 
132/M.PAN/12/2002 maka unsur utama kegiatan kepustakawanan 
adalah pendidikan, pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi 
bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpusdokinfo, 
pengkajian pengembangan perpusdokinfo, dan pengembangan 
profesi 

     

6.  Saya  pernah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan fungsional  di  
bidang  pustakawan dan memperoleh  Surat  Tanda  Tamat  
Pendidikan  dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat. 

     

7.  Saya melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pendayagunaan 
koleksi bahan pustaka/sumber informasi 

     

8.  Saya pernah melaksanakan kegiatan pemasyarakatan 
perpusdokinfo 

     

9.  Saya pernah melaksanakan kegiatan pengkajian pengembangan 
perpusdokinfo 

     

10.  Saya pernah melaksanakan kegiatan pengembangan profesi      
11.  Saya pernah mengajar bidang perpustakaan, dokumentasi dan 

informasi pada pendidikan sekolah tingkat Perguruan 
Tinggi/SMTA atau mengajar bidang perpustakaan, dokumentasi 
dan informasi pada pendidikan luar sekolah 

     

12.  Saya pernah melatih siswa/mahasiswa di bidang ilmu ilmu 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau melatih petugas 
perpustakaan  dalam rangka kegiatan perpustakaan, dokumentasi 
dan informasi 

     

 



13.  Saya pernah membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, 
thesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, 
dokumentasi, dan informasi 

     

14.  Saya pernah melaksanakan kegiatan memberikan konsultasi teknis 
sarana dan prasarana perpusdokinfo  

     

15.  Saya pernah mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan 
sejenisnya dibidang kepustakawanan 

     

16.  Saya menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan 
 

     

17.  Saya pernah mengikuti lomba kepustakawanan 
 

     

18.  Sesuai Keputusan MENPAN Nomor: 132/M.PAN/12/2002 maka 
setiap pustakawan harus mencatat atau menginventarisasi seluruh 
kegiatan yang dilakukan pustakawan dalam bentuk rekapitulasi 
kegiatan sehingga dapat menjadi bahan untuk perhitungan angka 
kredit pustakawan  

     

19.  Saya selalu membuat rekapitulasi prestasi kerja harian dan bulanan 
kegiatan kepustakawanan secara berkala 

     

20.  Saya mengetahui dan memahami bahwa jumlah angka kredit 
kumulatif minimal untuk pengangkatan pertama kali jenjang 
jabatan pustakawan tingkat terampil untuk jabatan pustakawan 
pelaksana adalah 40 (terdiri dari unsur utama dan penunjang), 
sedangkan untuk jenjang jabatan pustakawan tingkat ahli untuk 
jabatan pustakawan pertama minimal 100 (terdiri dari unsur utama 
dan penunjang) 

     

21.  Saya mengetahui bahwa dalam penilaian angka kredit sekurang-
kurangnya 80% angka kredit berasal dari unsur utama dan 
maksimal 20% angka kredit berasal dari unsur penunjang 

     

22.  Sesuai Keputusan MENPAN Nomor: 132/M.PAN/12/2002 dalam  
pasal 8 maka pustakawan dapat melakukan kegiatan 
kepustakawanan satu tingkat di bawah atau di atas jenjang 
jabatannya dengan disertai surat penugasan dari pimpinan, dan 
pustakawan yang melaksanakan tugas diatas jenjang jabatannya 
maka angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% nya 

     

23.  Jumlah angka kredit  kumulatif yang saya peroleh dalam penetapan 
angka kredit jabatan fungsional pustakawan telah sesuai dengan  
Keputusan MENPAN Nomor: 132/M.PAN/12/2002 tentang 
Jabatan  Fungsional  Pustakawan dan  Angka Kreditnya 

     

24.  Saya melaksanakan penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka 
Kredit (DUPAK) dengan tujuan untuk meningkatkan jenjang 
pangkat/jabatan pustakawan  

     

25.  Saya melakukan kegiatan kepustakawanan sesuai dengan butir 
kegiatan yang ada pada Keputusan MENPAN Nomor: 
132/M.PAN/12/2002 dan sesuai dengan jenjang jabatan 
pustakawan saya 
 
 

     

 



26.  Jumlah angka kredit saya yang digunakan untuk kenaikan 
pangkat/jabatan saat ini mempunyai jumlah lebih besar dari 
kebutuhan untuk kenaikan pangkat/jabatan sehingga dapat 
disimpan untuk digunakan dalam kenaikan pangkat/jabatan yang 
akan datang  

     

27.  Saya mengetahui bahwa sesuai dengan Keputusan MENPAN 
Nomor: 132/M.PAN/12/2002 maka pustakawan  tingkat terampil 
mempunyai jenjang jabatan terdiri dari pustakawan pelaksana, 
pelaksana lanjutan, dan penyelia dengan pangkat Pengatur Muda 
Tk. I, golongan ruang II/b sampai dengan Penata Tingkat I, 
golongan ruang III/d 

     

28.  Saya mengetahui bahwa sesuai dengan Keputusan MENPAN 
Nomor: 132/M.PAN/12/2002 maka pustakawan tingkat ahli 
mempunyai jenjang jabatan terdiri dari pustakawan  pertama, 
muda, madya, dan utama dengan pangkat Penata Muda, golongan 
ruang III/a sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e 

     

29.  Saya mengetahui bahwa sesuai Peraturan Presiden No.71 Tahun 
2013 tentang tunjangan jabatan fungsional pustakawan maka 
tunjangan pustakawan mengalami kenaikan yang signifikan 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pustakawan  

     

30.  Saya mengetahui bahwa sesuai Peraturan Presiden No.71 Tahun 
2013 maka pustakawan tingkat terampil mempunyai tunjangan 
pustakawan paling rendah sebesar Rp. 350.000 dan tertinggi 
sampai dengan Rp. 700.000 

     

31.  Saya mengetahui bahwa sesuai Peraturan Presiden No.71 Tahun 
2013 maka pustakawan tingkat ahli mempunyai tunjangan 
pustakawan paling rendah sebesar Rp. 520.000 dan tertinggi 
sampai dengan  Rp. 1.300.000  
 

     

32.  Selisih yang signifikan antara tunjangan pustakawan yang lebih 
besar dari tunjangan umum merupakan sebuah kehormatan dan 
pengakuan atas profesi pustakawan   

     

 
 
2. Peningkatan Motivasi Kinerja Pustakawan  

Alternatif Jawaban 
SS S N TS STSNO Daftar Pertanyaan 
5 4 3 2 1 

1.  Gaji dan tunjangan fungsional pustakawan dapat memenuhi 
kebutuhan hidup keluarga secara layak 

     

2.  Adanya tunjangan fungsional pustakawan  maka anda merasa lebih 
beruntung jika dibandingkan pegawai non fungsional 

     

3.  Besarnya tunjangan fungsional pustakawan telah sesuai dengan 
beban kerja pustakawan 

     

4.  Besarnya tunjangan fungsional pustakawan berdasarkan Peraturan 
Presiden No.71 Tahun 2013 telah sesuai dengan harapan saya 

     

 



5.  Tunjangan fungsional pustakawan dapat meningkatkan semangat 
saya untuk bekerja lebih giat 

     

6.  Perpustakaan memberikan kesempatan kepada pustakawan untuk 
menambah kemampuan dan ketrampilan dengan diklat, pelatihan 
dan seminar 

     

7.  Perpustakaan memberikan kesempatan kepada pustakawan untuk 
aktif di berbagai kegiatan kepustakawanan di luar perpustakaan 
seperti menjadi nara sumber seminar, diklat, pelatihan, dan aktif 
dalam organisasi kepustakawanan 

     

8.  Pimpinan sering memberikan motivasi kepada para pustakawan  
untuk bekerja dengan baik dan memberikan dorongan kepada 
pustakawan yang ingin maju dan berkembang 

     

9.  Jika diberi kesempatan maka saya akan meniti karir dengan tekun 
agar cepat naik pangkat/jabatan yang lebih tinggi di perpustakaan  

     

10.  Pimpinan perpustakaan selalu memberikan perhatian kepada 
pustakawan dan memberikan pujian kepada pustakawan  yang 
mempunyai prestasi baik dalam bekerja 

     

11.  Pimpinan perpustakaan memberikan tanggung jawab penuh kepada 
bawahan untuk melaksanakan tugas kepustakawanan demi 
kemajuan perpustakaan 

     

12.  Saya mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi 
terhadap pekerjaan dan tugas kepustakawanan yang diberikan  

     

13.  Untuk meningkatkan prestasi kerja maka saya harus memanfaatkan 
waktu dan prasarana yang ada diperpustakaan dengan sebaik-
baiknya 

     

14.  Pekerjaan yang saya lakukan telah sesuai dengan kemampuan dan 
pendidikan yang saya miliki 

     

15.  Suasana perpustakaan nyaman dan aman serta mendukung kegiatan 
kepustakawanan para pustakawan 

     

16.  Dalam bekerja saya mendapatkan rasa aman serta minim dari 
resiko kerja 

     

17.  Kondisi kerja yang kondusif dapat memberikan ketenangan saya 
dalam bekerja  

     

18.  Banyak pekerjaan kepustakawanan yang dapat saya lakukan di 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta sehingga banyak angka kredit 
yang diperoleh dan dapat untuk kenaikan pangkat/jabatan serta 
terhindar dari sanksi pemberhentian dari jabatan pustakawan 

     

19.  Dalam bekerja saya diberikan fasilitas dan sarana yang memadai 
sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja saya 

     

20.  Saya dapat nyaman selama bekerja dengan kondisi fisik dan tata 
ruang di dalam UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta  

     

21.  Saya merasa senang bekerja di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta      
22.  Saya dapat berkomunikasi dengan rekan kerja sehingga kami dapat 

saling mendukung dalam menyelesaikan pekerjaan 
     

23.  Rekan kerja saya dapat memberikan dukungan dan dorongan 
sehingga dapat membangun rasa percaya diri saya dalam bekerja 

     

 



24.  Bila saya membutuhkan pertolongan dan kesulitan dalam 
menyelesaikan pekerjaan maka rekan kerja selalu siap memberikan 
bantuan 

     

25.  Saya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di UPT 
Perpustakaan ISI Yogyakarta 

     

26.  Saya lebih menikmati bekerja bersama-sama rekan kerja daripada 
bekerja secara individu 

     

27.  Saya sebagai bawahan diberikan kesempatan menyampaikan ide 
dan gagasan kepada pimpinan dalam forum formal maupun non 
formal demi kemajuan perpustakaan 

     

28.  Pimpinan selalu meminta laporan hasil kerja pustakawan sebagai 
bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan pimpinan 
memberikan pengawasan kepada bawahan dalam batas wajar 

     

29.  Peraturan bekerja yang ada di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 
diberlakukan secara adil dan transparan bagi semua karyawan 

     

30.  Saya selalu hadir ditempat kerja tepat waktu sesuai jam kerja yang 
ada dan berusaha tidak mangkir tanpa alasan yang jelas 

     

31.  Adanya angka kredit  pustakawan sebagai penghargaan atas 
prestasi kerja yang digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan 
dapat memotivasi saya rajin bekerja  

     

32.  Motivasi utama bekerja saya didasari oleh keinginan untuk 
memperoleh angka kredit  

     

33.  Saya merasa puas dengan prestasi kerja yang telah saya capai 
selama ini   
 

     

34.  Pada setiap tahun dipilih pustakawan untuk dikirim ke pemilihan 
pustakawan berprestasi sehingga dapat menunjukkan adanya 
pengakuan dan penghargaan terhadap pustakawan serta dapat 
memotivasi saya untuk berprestasi dan bekerja lebih baik lagi 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A. Kisi-kisi penyusunan dan pengembangan angket untuk variabel Penetapan 
Angka kredit Jabatan Fungsional Pustakawan 

 
Variabel Indikator No. Butir Pertanyaan 

1. Syarat dan prosedur pengajuan PAK 1,2,3,4 
2. Unsur utama kegiatan  pustakawan  5,6,7,8,9,10 
3. Unsur penunjang kegiatan pustakawan  11,12,13,14,15,16,17
4. Angka kredit kumulatif pustakawan 18,19,20,21,22,23 
5. Jenjang jabatan dan pangkat pustakawan 24,25,26,27,28 

Penetapan Angka kredit 
Jabatan Fungsional 
Pustakawan 

6. Tunjangan jabatan fungsional pustakawan 29,30,31,32 
 
 
 
 
 
B. Kisi-kisi penyusunan dan pengembangan angket untuk variabel Motivasi 
Kinerja Pustakawan  
 

Variabel Indikator No. Butir Pertanyaan
1. Upah yang layak 1,2,3,4,5,6 
2. Kesempatan untuk maju 7,8,9 
3. Pengakuan sebagai individu 10,11,12,13,14 
4. Keamanan kerja 15,16,17,18 
5. Tempat kerja yang baik 19,20,21 
6. Penerimaan oleh kelompok 22,23,24,25 
7. Perlakuan yang wajar 26,27,28,29,30 

Motivasi Kinerja 
Pustakawan  
 

8. Pengakuan atas prestasi  31,32,33,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

Nama   : Agustiawan, S.S 

Tempat/tanggal lahir : Bantul/ 14 Juli 1979 

NIP   : 19790714 200312 1 003      

Pangkat/Gol.   : Penata Muda Tk.I/III b 

Jabatan   : Pustakawan Muda 

Alamat Rumah  : Babadan RT 48 Pendowoharjo, Sewon, Bantul 

Alamat Kantor   : UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 

      Jl. Parangtritis KM 6,5 Yogyakarta 

Nama Ayah  : Budi Raharjo 

Nama Ibu   : Tuminem 

Nama Istri   : Yuni Astuti, SH 

Nama Anak  : Reinald Ardiansyah Hafidh Yuasetiawan 

 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

a. SD Negeri Blunyahan I, tahun lulus 1991 

b. SMP Negeri 3 Bantul, tahun lulus 1994 

c. SMU Negeri 1 Sewon Bantul, tahun lulus 1997 

d. Diploma 3 Ilmu Perpustakaan UGM, tahun lulus 2000 

e. S1 Ilmu Sejarah UGM Yogyakarta, tahun lulus 2003 

 

C. Riwayat Pekerjaan 

1 Desember 2003 sampai sekarang Pegawai Negeri Sipil di ISI Yogyakarta. 

 

D. Pengalaman Organisasi 

Anggota IPI Yogyakarta dari 2004 sampai sekarang 

 

E. Karya Ilmiah 

1. Artikel 

a. Memperkaya koleksi perpustakaan dengan electronic book (e-book) (2010) 

 



b. Mempromosikan pe,rpustakaan secara online: Sebuah dalam

mendukung pengembangan website interalcif UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

www.lib.isi.ac.id (20 1 0)

c. Mengelola buku praktek musik dengan aplikasi dutavipop di IJPT

Perpustakaan ISI Yogyakarta (201 1)

d. Pengembangan opac web sebagai media penelusuran informasi koleksi

: pefpustakaan : studi kasus opac web di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

(2ol l)
e. Peranan website UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta dalam meningkatkan

peringkat ISI Yogyakarta di dalam webometric (2011)

f. Layanan internet dan wifi gratis : Sebuah strategi untuk meningkatkan

lay anan UPT Perpu stakaan I S I Yo gyak arta (20 I Z)

g. Pelestarian bahan pustaka melalui alih media : Digitalisasi koleksi karya

tulis di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta (2012)

h. Strategi promosi perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi (2012)

i. Mengembangkan layanan rujukan perpustakaan (2012)

j Profesionalisme pustakawan dan peranannya sebagai makhluk sosial di

perpustakaan (2013)

k. OPAC versi mobile untuk perpustakaan perguruan tinggi seni (2014)

2. Penelitian

a. Strategi dalam mengembangkan pelayanan referensi (Laporan PKL

Diploma 3 tahun 2000)

b. Dinamika PT. Aseli Dagadu Djokdja dan perkembangan busana kaos 1994-

2003 (Skripsi tahun 2003)

Yogyakarta, 26 Agustus 2014

aa^l--/ l'
(Agustiawan)
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