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ABSTRAK 

Rheza Ega Winastwan, S.IP (18200010196): Interaksionisme Simbolik 

Pustakawan Terhadap Kuasa Disiplin Pimpinan Perpustakaan STIKES Bethesda 

Yakkum Yogyakarta. Tesis, Program Studi Interdiciplinary Islamic Studies, 

Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2021. 

Perpustakaan sebagai lembaga yang memiliki SDM, antara lain kepala 

perpustakaan dan pustakawan, yang tidak terlepas dari unsur interaksi. Kepala 

perpustakaan sebagai individu memiliki kuasa dengan berbagai aturan dan 

kebijakan, sedangkan pustakawan sebagai bawahan untuk memaknai memiliki 

nalar, dan rasa, yang digunakan untuk memaknai situasi yang dihadapinya. Juga 

secara khusus bereaksi dan memaknai kuasa pimpinan perpustakaan. Tesis ini 

mengkaji pimpinan perpustakaan dalam menjalankan berbagai kuasa disiplin 

kepada pustakawan melalui mekanisme peraturan yang ditujukan untuk 

pustakawan dan mengkaji pemaknaan pustakawan terhadap kuasa pimpinan. Tesis 

ini menggunakan teori interaksionisme simbolik Herbert Mead dan kuasa disiplin 
Michele Foucault. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan cara triangulasi. Analisis data 

dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan, pertama, praktik 

interaksionisme simbolik pustakawan diwujudkan dengan pikiran (mind) yaitu 

pustakawan mencari informasi mengenai perpustakaan dan pimpinan perpustakaan 

sebelum bergabung dengan perpustakaan. Informasi tersebut dijadikan pustakawan 

sebagai acuan dalam bersikap dan bertindak di perpustakaan. Diri (self) 

diwujudukan dalam sikap sadar diri bahwa pustakawan secara struktur organisasi 

hanya sebagai bawahan dan pustakawan secara tidak langsung harus mematuhi 

segala aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala perpustakaan. Interaksi 

secara simbolik pustakawan ketika berinteraksi dengan kepala perpustakaan yaitu 

dengan tidak mendominasi pembicaraan, tidak memotong pembicaraan, dan 

berbicara dengan intonasi suara yang lembut. Pustakawan juga berusaha 

menginterpretasi simbol yang ada perpustakaan seperti, struktur organisasi, 

senioritas, dan perbedaan jabatan. Sementara itu, praktik kuasa disiplin pimpinan 

perpustakaan diwujudkan dalam, pertama panoptisisme yang dilakukan kepala 

perpustakaan berupa kebijakan pribadi mengenai jam kerja pustakawan. Kedua, 

pembagian meja kerja pustakawan dengan kepala perpustakaan namun masih dalam 

satu ruangan dengan model letter u. Ketiga, dokumentasi diwujudkan dalam 

melakukan penghimpunan informasi dengan memanfaatkan kuesioner yang diisi 

oleh dosen dan mahasiswa. Keempat, standarisasi berupa standar perilaku SDM 

perpustakaan dalam melayani pemustaka sesuai dengan karakteristik Kristen. 

Kelima, ganjaran diberikan kepala perpustakaan kepada pustakawan mayoritas 

hanya secara lisan baik hukuman dan penghargaan. Keenam, pengujian diwujudkan 

dalam penggunaan DP3 yang dilakukan setiap semester oleh pimpinan 

perpustakaan. Dampak dari interaksionisme simbolik pustakawan terhadap kuasa 

disiplin pimpinan perpustakaan berupa, pertama inkonsistensi kuasa disiplin 
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pimpinan perpustakaan. Inkonsistensi tersebut terwujud dalam pimpinan 

perpustakaan mudah terbawa perasaan ketika pustakawan tidak mampu 

menyelesaikan pekerjaan. Kedua, kepala perpustakaan kurang memiliki ketegasan 

dalam memberikan penilaian akhir kepada pustakawan yang berupa penilaian 

menggunakan instrumen DP3. Ketiga, kepala perpustakaan tidak memiliki gaya 

kepemimpinan yang pasti atau bias. 

Kata Kunci : Interaksionisme Simbolik, Kuasa Disiplin, Pustakawan, 

Kepala Perpustakaan. 
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ABSTRACT 

Rheza Ega Winastwan, S.IP (18200010196). Interaksionisme Simbolik 

Pustakawan Terhadap Kuasa Disiplin Pimpinan Perpustakaan STIKES Bethesda 

Yakkum Yogyakarta Thesis, Interdisciplinary Islamic Studies Program, 

Concentration of Library and Information Science, Postgraduate UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Libraries as institutions that have human resources, including the head of the library 

and librarian, are inseparable from the element of interaction. The head of the 

library as an individual has power with various rules and policies, while the librarian 

as a subordinate has reason and sense, which is used to interpret the situation he 

faces. Also specifically react and interpret the power of library leaders. This thesis 

examines library leaders in exercising various disciplinary powers to librarians 

through regulatory mechanisms aimed at librarians and examines the librarian's 

meaning of leadership power. This thesis uses Herbert Mead's theory of symbolic 

interactionism and the disciplinary power of Michele Foucault. This research is a 

qualitative study with a descriptive approach. Data collection was carried out by 
means of interviews, observation and documentation. The data validity was done 

by triangulation. Data analysis was performed using the Miles and Huberman 

model, namely data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results 

show, first, librarian symbolic interactionism practice is manifested with the mind 

(mind), namely librarians seek information about libraries and library leaders before 

joining the library. This information is used by librarians as a reference in behaving 

and acting in the library. Self (self) is manifested in a self-aware attitude that in an 

organizational structure librarian is only a subordinate and librarian indirectly must 

obey all the rules and policies issued by the head of the library. Symbolic interaction 

of librarians when interacting with the head of the library is by not dominating the 

conversation, not interrupting the conversation, and speaking with a soft voice 

intonation. Librarians also try to interpret the existing symbols in the library, such 

as organizational structure, seniority, and differences in positions. Meanwhile, the 

practice of the power of discipline of library leadership is manifested in, first, 

panopticism carried out by the head of the library in the form of personal policies 

regarding librarian working hours. Second, the distribution of the librarian's desk 

with the head of the library, but still in the same room with the letter u model. Third, 

documentation is realized in collecting information by using questionnaires filled 

out by lecturers and students. Fourth, standardization in the form of standards of 

behavior of library human resources in serving visitors according to Christian 

characteristics. Fifth, the reward is given by the head of the library to the majority 

librarian only verbally, both punishment and reward. Sixth, testing is realized in the 

use of DP3 which is carried out every semester by library leaders. The impact of 

librarian symbolic interactionism on the discipline power of library leaders, first is 

the inconsistency of the discipline power of library leaders. This inconsistency is 

manifested in library leaders who are easily carried away by feelings when 

librarians are unable to complete work. Second, the head of the library lacks 

assertiveness in giving final assessments to librarians in the form of assessments 
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using the DP3 instrument. Third, the head of the library does not have a definite or 

biased leadership style 

Keywords: Symbolic Interactionism, Disciplinary Power, Librarian, Head of 

Library. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan institusi yang berkewajiban 

untuk mengelola dan menyimpan informasi yang diperuntukan untuk civitas 

akademik. Secara definisi, perpustakaan perguruan tinggi merupakan 

perpustakaan yang tergabung pada lingkungan lembaga pendidikan tinggi, baik 

perpustakaan universitas, fakultas, akademik, maupun sekolah tinggi.1 Setiap 

perpustakaan perguruan tinggi tentu mempunyai tujuan yang secara umum 

dituangkan ke dalam visi dan misi. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, 

diperlukan sosok pimpinan yang mampu membawa perpustakaan yang dengan 

baik. Mengingat peran perpustakaan perguruan tinggi sebagai penunjang 

kegiatan akademik, maka manajemen perpustakaan perguruan tinggi perlu 

dikelola dengan baik dan benar.2  

Berbicara mengenai pimpinan, maka tidak bisa dilepaskan dari  

kekuasaan. Individu yang menempati posisi strategis sebagai pimpinan 

memiliki otoritas kuasa terhadap institusi yang dipimpinnya. Menurut Foucault, 

kekuasaan tidak selalu terkait dengan penggulingan institusi, organisasi, 

birokrasi, atau negara. Kekuasaan merupakan proses redistribusi  pengaruh serta 

 
1 Sjahrial-Pamuntjak, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan  (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2000), 4.  
2 Safrudin Aziz, Perpustakaan Ramah Difabel: Mengelola Layanan Informasi bagi 

Pemustaka Difabel (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 30.  
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kemampuan mengubah cara berpikir seseorang.3 Lebih lanjut, Foucault 

menjelaskan bahwa kekuasaan akan menghasilkan pengetahuan yang dianut, 

dipaksakan kepada individu sehingga kekuasaan dan pengetahuan akan saling 

mempengaruhi satu sama lain secara langsung.4 Pengetahuan dan dan kuasa 

akan saling berkesinambungan antara satu sama lain. Tidak ada praktik 

pelaksanaan kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada 

pengetahuan yang didalamnya tidak mengandung relasi kuasa.5   

Berkaitan dengan kepemimpinan di perpustakaan, secara umum 

pimpinan perpustakaan selain membuat sebuah regulasi yang digunakan untuk 

mengkonfigurasi pemustaka dalam memanfaatkan layanan perpustakaan, 

pimpinan juga menyusun kebijakan maupun peraturan kepada pustakawan baik 

secara tertulis maupun lisan. Hal tersebut dilakukan pimpinan supaya 

pustakawan bekerja secara teratur dan patuh, sehingga perpustakaan dapat 

dengan mudah mencapai tujuan yang hendak dicapai seperti yang tertuang 

dalam visi dan misi. Adanya peraturan dari pimpinan bagi pustakawan tersebut, 

penulis melihat bahwa regulasi berupa peraturan, bukan hanya sebagai wacana 

peraturan saja, akan tetapi merupakan salah satu bagian dari praktik kuasa yang 

dijalankan oleh pimpinan untuk mendisiplinkan tubuh pustakawan. Seperti 

yang diungkapkan oleh Foucault, bahwa suatu mekanisme merupakan bagian 

dari cara penguasa memanfaatkan orang lain agar menjadi tunduk dan patuh.   

 
3 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, 

Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 86. 
4 Ibid., 49. 
5 P.Sunu Hardiyanta, Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern (Yogyakarta: LKiS, 2016), 

33 



3 
 

 
 

Pustakawan sebagai salah satu profesi informasi yang bekerja di 

perpustakaan, sudah sepatutnya akan mematuhi segala kebijakan dan peraturan 

yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Pimpinan perpustakaan sebagai individu 

yang memiliki otoritas kewenangam berupa kuasa untuk memberikan segala 

kebijakan aturan kepada pustakawan. Ketika pimpinan memberikan kebijakan 

kepada pustakawan, secara tidak langsung terjadi proses interaksi. Pimpinan 

sebagai pemberi pesan dan pustakawan sebagai penerima pesan. Dari interaksi 

tersebut tentunya pustakawan akan mempunyai pemikiran serta penafsiran yang 

berbeda dalam mengidentifikasi pesan yang disampaikan oleh pimpinan. 

Setelah penafsiran dan pemikiran, muncul simbol-simbol yang tampak dari 

proses interaksi tersebut yang selanjutnya disebut dengan istilah 

interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik pada intinya menekankan 

mengenai cara manusia menggunakan simbol untuk mengungkapkan apa yang 

mereka maksud dan untuk berkomunikasi satu sama lain.6  

STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta merupakan sekolah tinggi 

bidang kesehatan dibawah naungan Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum 

(Yakkum). Berbagai fasilitas dimiliki oleh STIKES Bethesda Yakkum 

Yogyakarta untuk menunjang proses belajar mengajar. Salah satunya yaitu unit 

perpustakaan. STIKES Bethesda Yakkum secara kelembagaan terafiliasi 

dengan organisasi Kristen yaitu Yakkum (Yayasan Kristen untuk Kesehatan 

Umum). 

 
6 Pip Jones et all, Pengantar Teori-Teori Sosial, cet. Ke-2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2016), 144. 



4 
 

 
 

 

Alasan pemilihan lokasi pada Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum 

Yogyakarta yaitu karena penulis melihat adanya praktik sosial kelembagaan 

yang berbeda dengan tempat lain. Dimana aturan-aturan formal seolah-olah 

diikuti secara formal melalui penyesuaian kondisi-kondisi sosial kultural 

masyarakat dalam hal ini kondisi sosial perpustakaan. Akan tetatapi ujung-

ujungnya memiliki tujuan untuk mencapai suatu kepatuhan yang sudah menjadi 

bagian dari aturan dari Yakkum. Adanya perbedaan itu menunjukan suatu titik 

kuasa yang berbeda dengan tempat lain. Karena pimpinan perpustakaan 

STIKES Bethesda lebih menggunakan pendekatan pada aspek kultural. 

Sehingga teorisasi diciplinary power Foucault bisa menjadi suatu alat analisis 

untuk membaca fenomena tersebut.  

Dengan adanya fenomena semacam itu, maka menarik untuk dikaji 

lebih dalam mengenai makna simbolik atau interaksionisme simbolik dari 

pustakawan sebagai individu yang memiliki peran subordinasi. Sehingga pada 

akhirnya membuka peluang untuk melihat tiga aspek daripada interaksionisme 

simbolik yang mencakup pikiran (mind), diri (self), dan interaksi sosialnya 

karena adanya suatu praktik sosial kelembagaan yang berbeda di lembaga 

tempat pustakawan tersebut bernaung yaitu perpustakaan STIKES Bethesda 

Yakkum Yogyakarta. 

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh, seluruh lembaga yang 

terafiliasi dengan Yakkum baik instansi rumah sakit maupun lembaga 

pendidikannya mempunyai sebuah peraturan induk yang mengatur berbagai hal 
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semacam undang-undang yang diperuntukan untuk internal lembaga dibawah 

Yakkum yaitu berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Peraturan tersebut 

memuat peraturan bagi karyawan, meliputi syarat perjanjian kerja, syarat 

pengangkatan karyawan tetap, upah, jam kerja, kerja lembur, upah kerja lembur, 

cuti, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Peraturan tersebut juga 

berlaku tak terkecuali bagi Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum.  

Data selanjutnya yang penulis dapatkan yang juga dikonfirmasi oleh Ibu 

Twista selaku kepala perpustakaan mengungkapkan bahwa beliau memiliki 

beberapa peraturan tersendiri bagi perpustakaan. Berikut hasil wawancara 

tersebut. 

“Kalau saya pribadi ada beberapa aturan untuk staf perpustakaan disini 

mas, seperti aturan jam kerja staf. Misal ada staf yang datang terlambat, 

maka nanti yang bersangkutan akan diundur jam pulangnya sesuai 

dengan durasi terlambatnya. Misal kalau telat setengah jam ya waktu 

pulangnya nambah setengah jam gitu”7  

 

Selain itu, kebijakan pribadi kepala perpustakaan juga diwujudkan dalam 

adopsi peraturan induk Yakkum yaitu standar perilaku SDM Yakkum. Standar 

perilaku tersebut diadopsi dengan nama yaitu standar SDM perpustakaan dalam 

melayani pemustaka.  

 Dari kacamata penulis, hal tersebut merupakan suatu keunikan 

sekaligus sebagai permasalahan. Hal tersebut penulis sebut sebagai 

permasalahan karena menurut Surachman dalam manajemen perpustakaan 

dalam lingkungan instansi, salah satu faktor pendukung yang cukup penting 

 
7 Wawancara dengan informan TRS tanggal 2 November 2020. 
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selain faktor teknis yaitu kebijakan. Lebih lanjut, kebijakan organisasi induk 

atau disebut dengan manajemen atas sangat berpengaruh pada perkembangan 

perpustakaan. Kebijakan yang mempunyai keberpihakan terkait tata kelola yang 

baik, pemanfaatan sumber daya perpustakaan, serta perkembangan 

perpustakaan akan menjadi tolok ukur bagi keberlangsungan perpustakaan.8 

Dapat diketahui bahwa kebijakan kepala perpustakaan memegang peran 

penting dalam tata Kelola perpustakaan dalam instansi. 

Kebijakan kepala perpustakaan yang ditujukan untuk internal 

perpustakaan disampaikan secara verbal, karena untuk peraturan tertulis sudah 

tercantum secara lengkap dalam buku perjanjian kerja bersama dan buku 

budaya dan tatalaku Yakkum. Dalam hal tersebut, secara tidak langsung 

pimpinan perpustakaan sedang menjalankan kuasanya secara halus tanpa 

disadari oleh pustakawan dengan memberikan peraturan secara verbal. Wacana 

kebijakan pimpinan yang ditujukan untuk bawahannya tersebut bisa dikatakan 

sebagai medium kekuasaan pimpinan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan 

oleh Bourdieu bahwa suatu wacana/bahasa seharusnya dipandang bukan 

sekedar sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai medium 

kekuasaan.9 

Menjadi sebuah permasalahan karena dalam budaya tata laku SDM yang 

mengacu pada karakter Kristen menyebutkan salah satu karakter taat. Artinya 

SDM dalam lingkup Yakkum harus tertib dan memiliki disiplin dalam 

 
8 Arif Surachman, “Manajemen Perpustakaan Khusus.” Paper dipresentasikan dalam acara 

BIMTEK Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan di Kementerian Perikanan dan Kelautan RI. 

Tanggal 3 Oktober 2013, 13.  
9 Pierre Bourdieu, Bahasa dan Kekuasaan Simbolik (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 386. 



7 
 

 
 

mematuhi peraturan kekaryawanan dan prosedur kerja induk. Selain itu 

berdasarkan wawancara dengan salah satu pustakawan di Perpustakaan 

STIKES Bethesda Yakkum menyatakan bahwa pimpinan perpustakaan 

cenderung fleksibel dengan aturan di lingkup perpustakaan. Simak hasil 

wawancara berikut. 

“Di perpustakaan sini itu enak mas, bu Twista itu orangnya fleksibel 

tidak terlalu mengekang kepada staf disini. Saya juga beberapa kali 

terlambat tapi sangsinya cuma berupa teguran saja.”10 

 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan realitas peraturan induk 

Yakkum yang menjunjung tinggi karakter Kristen yaitu taat terhadap peraturan. 

Menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai dominasi kuasa yang dijalankan oleh 

pimpinan pepustakaan STIKES Bethesda Yakkum yang cenderung 

melonggarkan peraturan kepada bawahannya berupa mengeluarkan kebijakan 

yang dikeluarkan secara pribadi pimpinan perpustakaan.  

Tesis ini mengkaji tentang bagimana kepala perpustakaan menjalankan 

berbagai kuasa disiplin kepada pustakawan melalui mekanisme kebijakan yang 

ditujukan untuk pustakawan dan mengkaji mengenai pemaknaan pustakawan 

terhadap kuasa pimpinan. Faktor yang melatarbelakangi penulis mengetahui 

pemaknaan pustakawan dikarenakan terdapat adanya beberapa perbedaan 

antara beberapa kebijakan yang dikeluarkan yayasan dengan kepala 

perpustakaan. Untuk itu, tesis ini dikaji melalui teori diciplinary power yang 

dicetuskan oleh Michele Foucault dengan mengetahui dominasi kuasa berupa 

kebijakan dan aturan yang diberikan pimpinan perpustakaan kepada 

 
10 Wawancara dengan informan NRK Tanggal 2 November 2020. 
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pustakawan. Selanjutnya untuk mengetahui pemaknaan pustakawan, dikaji 

dengan meminjam teori interaksionisme simbolik oleh Herbert Mead. Pada 

hakikatnya teori kekuasaan Foucault sifatnya makro. Artinya bahwa kekuasaan 

itu menyebar dimanapun dalam segala lini kehidupan manusia. Sementara itu, 

interaksionisme simbolik terdapat unsur kuasa tetapi bersifat mikro atau bahwa 

fokusnya hanya sebatas pada interaksi antara individu dengan individu lain pada 

suatu kelompok. Pada sebuah artikel ilmiah yang ditulis oleh Dennis dan Martin 

mengungkapkan bahwa beberapa studi mengenai interaksionisme simbolik 

khususnya dalam lingkup kelembagaan telah memperdalam analisis 

makrososiologis tentang kekuasaan dengan menunjukan bagaimana individu 

dihasilkan dan direproduksi secara interaksional. Lebih lanjut, beberapa 

sosiolog interaksionis juga telah memfokuskan secara khusus pada analisis 

kekuasaan dalam pengaturan atau hubungan kehidupan individu.11 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana praktik interaksionisme simbolik pustakawan terhadap 

kuasa disiplin pimpinan Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana praktik kuasa disiplin yang dijalankan oleh pimpinan 

Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta? 

 
11 Alex Dennis dan Peter J.Martin, “Symbolic Interactionism and the Concept of Power.” 

The British Journal of Sociology, Vol. 56, No. 2 (2005), 191-213. 
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3. Bagaimana dampak praktik interaksionisme simbolik pustakawan 

terhadap praktik kuasa disiplin pimpinan Perpustakaan STIKES 

Bethesda Yakkum Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan, maka adapun tujuan dari 

penelitian ini. Pertama, mengidentifikasi mekanisme kuasa disiplin seperti apa 

yang digunakan kepala perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum untuk 

menciptakan pustakawan yang disiplin dan patuh. Kedua, mengetahui serta 

menganalisis bagiamana pustakawan menerima, memaknai, dan menjalankan 

kuasa kepala perpustakaan melalui berbagai kebijakan. Ketiga, mengetahui 

mengenai dampak apa yang ditimbulkan dari interaksionisme simbolik yang 

ditunjukan pustakawan terhadap kuasa disiplin kepala perpustakaan. 

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat setidaknya 

dalam dua hal. Pertama, kegunaan akademis yaitu memberikan kontribusi serta 

wawasan baru dalam kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang tidak 

hanya sekedar bersifat teknis dan dengan bingkai pendekatan interdisipliner 

khususnya dalam hal mengenai kepemimpinan dalam organisasi perpustakaan 

perguruan tinggi. Kedua, kegunaan praktis yaitu dengan adanya penelitian ini 

diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap perkembangan Perpustakaan 

STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta secara khusus dan perpustakaan yang 

tergabung dalam lingkup Yayasan secara umum.  
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D. Tinjauan Pustaka 

Untuk melihat perbedaan serta persamaan penelitian sekaligus untuk 

mendasari mengapa penelitian ini dilakukan, penulis paparkan beberapa 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang dipandang memiliki topik 

yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, karya ilmiah 

dalam Jurnal Al Kuttab oleh Najmi Fuady pada tahun 2019 dengan judul 

“Kuasa Disiplin Dalam Kepemimpinan di Perpustakaan (Studi Kasus Kepala 

Perpustakaan Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe)”. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan kuasa yang terjadi didalam 

kepemimpinan di perpustakaan dengan membongkar tata aturan untuk staf 

perpustakaan bukan hanya sebagai sebuah praktik pendisiplinan melainkan 

sebagai salah satu bentuk kuasa yang direfleksikan oleh kepala perpustakaan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk kuasa yang terjadi berupa 

pengawasan hierarkis dan standarisasi penilaian yang diwujudkan dengan 

aturan verbal tentang waktu istirahat, program kerja, pemisahan antar meja 

kerja staf, perbedaan bentuk meja, blanko kinerja harian, standar kerja, teguran 

secara verbal, dan pujian serta rasa terimakasih. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu terletak pada subjek, objek dan 

lokasi penelitian. Selain itu perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini 

mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu tentang bagaimana pustakawan 

menjalani dan menerima kuasa disiplin oleh pimpinan perpustakaan dengan 

menggunakan pendekatan teori interaksionisme simbolik. Pengambilan sudut 

pandang mengenai bagaimana pustakawan memaknai kuasa pimpinan tersebut 
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terinspirasi dari saran penelitian dari Najmi Fuady dalam artikel jurnal tersebut 

yaitu bagiamana pustakawan memaknai kuasa kepala perpustakaan. Karena 

pada hakikatnya seorang pustakawan juga manusia biasa yang memiliki 

perasaan dan mampu berpikir terhadap situasi yang dihadapinya. Maka dari itu, 

menarik untuk dikaji lebih jauh lagi mengenai pemaknaan pustakawan terhadap 

kuasa pimpinannya. Hal tersebut yang kemudian mendasari penulis untuk 

mengambil topik penelitian tersebut. Selain itu, sependek pengamatan penulis 

belum ada topik penelitian mengenai bagaimana pustakawan memaknai kuasa 

pimpinannya dalam hal ini yaitu kepala perpustakaan.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Haryanto berupa buku 

yang merupakan hasil disertasinya pada Program Studi Doktoral Manajemen 

Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

pada tahun 2012 dengan judul “Persepsi Santri Terhadap Perilaku Pimpinan 

Kiai Pondok Pesantren (Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren 

Sidogiri Pasuruan). Terdapat tiga tujuan dalam penelitian ini yaitu (1) 

memperoleh deskripsi dan gambaran lengkap tentang persepsi santri terhadap 

perilaku kepemimpinan kiai, (2) memperoleh deskripsi dan gambaran terkait 

dengan persepsi santri terhadap varian model interaksi antara kiai dengan santri, 

(3) mendapatkan deskripsi dan gambaran lengkap tentang makna interaksi kiai 

dengan santri. Hasil penelitian diperoleh tiga proposisi yaitu (1) integrasi 

karismatik, motivator, keteledanan, inspirator penghargaan, dan pendelegasian 

dalam kepemimpinan kiai merupakan perilaku religio-transformatif, (2) adanya 

unsur interaksi baru yaitu interaksi fisik, interaksi pola pikir, dan interaksi roh, 
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(3) Kepemimpinan religio-transformatif berperan dalam membangun interaksi 

santri untuk mewujudkan keseimbangan fungsi dan makna kehidupannya. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu 

objek, subyek, dan lokasi penelitian.  

Secara hierarki, kedudukan santri dan kiai sama halnya dengan 

kedudukan antara kepala perpustakaan dan pustakawan. Santri dan pustakawan 

berkedudukan sebagai subordinasi atau individu yang diwajibkan menjalankan 

segalala aturan yang ada serta secara normatif individu yang berperan sebagai 

subordinasi berkewajiban untuk menghormati individu lain yang dianggap 

sebagai atasan mereka. Sementara itu Kiai dan kepala perpustakaan 

berkedudukan sebagai individu yang memiliki kewenangan untuk mengatur 

individu yang berada dibawahnya. Maka dari itu, penelitian ini menarik untuk 

dikaji untuk mengetahui bagaiamana interaksionisme simbolik pustakawan 

terhadap kepala perpustakaan. Persamaan penelitian terletak pada penggunaan 

konsepsi teori interaksionisme simbolik yang dipakai sebagai pisau analisis 

untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi santri terhadap kiai dan dalam 

penelitian yang hendak dilakukan yaitu antara pustakawan dan pimpinan 

perpustakaan. 

Ketiga, penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu artikel ilmiah yang ditulis oleh Dewi 

Soleha berjudul “Mekanisme Pendisiplinan Michel Foucault Studi Kasus 

Ketidakdisiplinan Peserta Didik SMA YC Jakarta Barat” pada tahun 2017. 

Melalui penelitian tersebut, Dewi Soleha mengungkapkan berbagai sikap 



13 
 

 
 

indisipliner siswa yang diwujudukan dalam berbagai bentuk seperti kenakalan 

remaja, kemerosotan moral pelajar, ketidakjujuran, dan ketidaksopan santun. 

Sikap indisipliner siswa tersebut diakibatkan berbagai hal, meliputi perbedaan 

ideologi guru, perbedaan latar pendidikan guru, sosialiasi tata tertib yang tidak 

maksimal, tata tertib yang mengeneralisasikan, relasi kekuasaan dan senioritas 

guru, perbedaan kepentingan guru.12  

Konsep kekuasaan Michel Foucault pada dasarnya bukan kekuasaan 

secara struktural, akan tetapi kekuasaan hadir dimanapun. Artinya bahwa 

kekuasaan juga bisa hadir di lembaga formal seperti sekolah. Guru sebagai 

individu yang memiliki kuasa atas siswa, memiliki wewenang penuh untuk 

mendidik siswa serta membuat siswa menjadi individu yang patuh. Akan tetapi 

dalam artikel ilmiah Dewi Soleha, ditemukan kegagalan guru dalam membuat 

siswa disiplin dengan ditandai adanya sikap indisipliner. 

Secara umum, artikel ilmiah Dewi Soleha memiliki kemiripan dalam 

konteks kajian teori yaitu menggunakan konsep diciplinary power Michele 

Foucault. Selain itu, artikel ilmiah tersebut menjadi bagian dari inspirasi penulis 

untuk melakukan penelitian ini karena secara eksplisit dalam artikel ilmiah 

tersebut dijelaskan bahwa sikap indisipliner siswa diakibatkan oleh beberapa 

faktor yang mayoritas disebabkan oleh guru. Penulis berasumsi bahwa hal 

tersebut merupakan sebuah dampak. Dalam tesis ini, juga dibahas dalam bab 

terakhir mengenai dampak yang disebabkan dari interaksionisme simbolik 

 
12 Dewi Soleha, “Mekanisme Pendisiplinan Michael Foucault Studi Kasus 

Ketidakdisiplinan Peserta Didik SMA YC Jakarta Barat”, Paper dipresentasikan dalam acara 2nd 

Celsistech: Urgensi Riset dan Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Mengatasi Masalah 

Bangsa, Universitas Muhammadiyah Riau, Tahun 2017.  
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pustakawan terhadap kuasa kepala perpustakaan. Maka secara tidak langsung 

hal tersebut merupakan sebuah perbedaan sekaligus persamaan penelitian 

karena dalam artikel ilmiah Dewi Soleha menjelaskan mengenai penyebab 

sikap indisipliner siswa yang disebabkan oleh faktor guru. Sementara itu, dalam 

tesis ini yaitu lebih kepada dampak interaksionisme simbolik pustakawan 

terhadap kuasa kepala perpustakaan. 

E. Kerangka Teori 

1. Interaksionisme Simbolik  

Pustakawan merupakan salah satu profesi pada bidang informasi. Secara 

umum, pustakawan merupakan seorang yang mempunyai  tugas dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan pengelolaan pelayanan perpustakaan. Seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pustakawan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya di perpustakaan, sudah sepatutnya tunduk serta patuh pada segala 

kebijakan maupun aturan yang diberikan oleh pimpinan. Maka, secara tidak 

langsung telah terjadi proses interaksi antara pimpinan dan pustakawan. 

Pimpinan memberikan pesan-pesan berupa kebijakan dan peraturan kepada 

pustakawan yang menjadi penerima pesan. Setiap individu tentu memiliki 

pemikiran serta penafsiran yang berbeda dalam mengidentifikasi suatu objek. 

Selain itu, pada hakikatnya respon perilaku orang satu sama lain dipengaruhi 

oleh posisi status masing-masing di dalam struktur sosial.13 Pada konteks 

 
13 Jonathan H. Turner, “Extending the Symbolic Interactionist Theory of Interaction 

Processes: A Conceptual Outline” Wiley: Society For The Study of Symbolic Interaction, University 

of California, Vol. 34, No. 3 (2011), 330-339. 
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komunikasi, makna dan pemaknaan akan selalu muncul dalam pembuatan 

pesan, penerimaan pesan, dan proses yang berlangsung didalamnya.14  

Untuk mengetahui pemaknaan pustakawan terhadap kuasa disiplin 

pimpinan yaitu dengan menggunakan perspektif teori interaksionisme simbolik 

yang dikemukakan oleh Herbert Mead. Dengan memanfaatkan perspektif 

interaksionisme simbolik dalam memahami fenomena otoritas pimpinan 

perpustakaan, gambaran berkenaan dengan kegiatan sehari-hari antara 

pimpinan perpustakaan dan pustakawan melalui penafsiran berbagai macam 

simbol dan model interaksi sosial.  

Esensi dari interaksionisme simbolik merupakan suatu aktifitas yang 

merupakan karakteristik manusia yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang 

diberi makna.15 Selain itu, dalam teori interaksionisme simbolik menggunakan 

paradigma individu sebagai subjek utama dalam percaturan sosial dan 

meletakkan individu sebagai pelaku aktif dan proaktif.16 Karakteristik khusus 

komunikasi simbol yaitu bahwa komunikasi yang terjalin tidak terbatas pada 

isyarat secara fisik, melainkan menggunakan simbol yang mengandung suatu 

arti, misalnya gesture tubuh, suara, dan perilaku.17 Artinya secara sederhana 

dapat dipahami bahwa interaksionisme simbolik merupakan aktifitas 

komunikasi yang dilakukan individu yang bukan sekedar melakukan 

 
14 Mien Hidayat, “Makna dan Pemaknaan Aplikasi Dalam Penelitian”, Paper 

dipresentasikan dalam acara Seminar Jurusan Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi di 

Universitas Padjajaran Bandung, tanggal 16 April 2008, 2. 
15 Umiarso Elbadiansyah, Interaksionisme Simbolik: Dari Era Klasik Hingga Modern 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 186 
16 Deddy Mulyana dan Solatun, Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-contoh 

Penelelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 35.  
17 Desi Erawati, “Analisis Interaksionisme Simbolik (Makna Terhadap Peserta Didik 

Dalam Pendidikan)”, Pedagogik Jurnal Pendidikan, Vol. 8, No. 2 (2013), 45-53. 
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komunikasi secara verbal, akan tetapi dengan cara melakukan pertukaran 

simbol-simbol berupa gesture tubuh, suara, dan simbol lainnya  yang kemudian 

diberi makna.  

Simbol merupakan media yang digunakan individu untuk 

menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada individu lainnya. Lebih lanjut, 

simbol merupakan media primer dalam proses komunikasi yang berupa, bahasa, 

isyarat, gambar, warna, dan sebagainya.18 Pemikiran mengenai interaksionisme 

simbolik menekankan pada proses interaksi yang dilakukan oleh berbagai 

komunitas masyarakat dalam berbagai aktivitas kaitannya dengan pengetahuan 

yang berlangsung secara dinamis dan unik menggunakan simbol tertentu.19 

Dinamika proses komunikasi pada awalnya digambarkan Mead dengan 

percakapan isyarat (gestural conversation) pada binatang.20 Terdapat tiga 

premis dasar dari teori interaksionisme simbolik ini, berikut penjelasannya.  

a. Pikiran (mind)  

Pikiran atau mind merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol 

yang mempunyai makna sosial yang sama dimana tiap individu harus 

mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. 

Lebih jauh, Mead mendefinisikan pikiran sebagai proses percakapan 

seseorang dengan dirinya sendiri.21 Melalui  proses interaksi dengan diri 

 
18 Ibid, 187. 
19 Laksmi, “Teori Interaksionisme . . .” hlm 121-131.  
20 Imam B. Jauhari, Teori Sosial: Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 125. 
21 Sugeng Haryanto, Persepsi Santri Terhadap Perilaku Pimpinan Kiai Pondok Pesantren: 

Studi Interaksionisme Simbolik di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan (Jakarta: Kementerian 

Agama Republik Indonesia, 2012), 78. 
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sendiri, individu memilih diantara stimulus yang tertuju kepadanya yang 

akan ditanggapi. Selain itu simbol juga digunakan dalam proses berpikir 

subjektif, terutama simbol bahasa yang biasanya dilakukan melalui 

percakapan internal. Oleh karena itu, secara tidak langsung individu tersebut 

menunjuk pada dirinya sendiri mengenai diri atau identitas yang terkandung 

dalam reaksi orang lain terhadap perilakunya.22  

b. Konsep Diri (Self) 

Konsep diri (self) merupakan kemampuan untuk merefleksikan diri tiap 

individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Secara 

sederhana Haryanto menjelaskan bahwa konsep diri (self) ini 

mengindikasikan bahwa “diri” akan selalu didefinisikan dan didefinisikan 

kembali dalam suatu interaksi sosial sesuai dengan situasi yang dihadapi.23 

Mead menjelaskan bahwa konsep diri terdiri dari kesadaran individu 

mengenai keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat hubungan sosial 

yang sedang berlangsung pada suatu komunitas yang terorganisasi.24 

Kesadaran diri ini merupakan hasil dari suatu proses reflektif yang tidak 

terlihat dimana individu tersebut melihat suatu tindakan pribadi ataupun 

yang bersifat potensial dari titik pandangan orang lain dengan siapa individu 

tersebut berhubungan. Lebih lanjut, individu menjadi objek dirinya sendiri 

 
22 Ida Bagus Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi 

Sosial, & Perilaku Sosial) (Jakarta: Kencana, 2014), 124. 
23 Sugeng Haryanto, Persepsi Santri Terhadap., 87. 
24 Imam B. Jauhari, Teori Sosial.,130.  
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degan mengambil posisi orang lain dan menilai perilakunya sendiri seperti 

yang mereka inginkan.25 

c. Masyarakat (Society) atau Interaksi Sosial 

Masyarakat (society) dalam interaksionisme simbolik juga disebut 

dengan interaksi sosial. Hal tersebut karena masyarakat terbentuk dari 

interaksi yang terus dikonstruksikan secara dinamis. Masyarakat (society) 

dalam konsep interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Mead 

memiliki definisi sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan, 

dibangun, serta dikonstruksi oleh individu pada masyarakat dan tiap 

individu tersebut terlibat aktif dalam perilaku yang mereka pilih. Pada 

akhirnya mengantarkan individu dalam proses pengambilan peran di tengah 

masyarakat.26 Masyarakat dipandang sebagai hasil produk dari proses 

terorganisir dari interaksi yang beragam dan berkelanjutan antar individu. 

Artinya, terdapat interaksi yang konstan dan berulang antara orang-orang 

dalam interaksi dan konteks sosial.27 

Secara sederhana, interaksionisme simbolik didasarkan pada beberapa 

premis yaitu pertama individu merespon lingkungan termasuk benda dan  

perilaku manusia berdasarkan media yang dimuat dalam komponen lingkungan 

mereka. Kedua, makna merupakan produk interaksi sosial, maka dari itu makna 

tidak melihat pada obyek, melainkan dinegosiasikan melalui bahasa. Negoisasi 

 
25 Ibid. 
26 Sugeng Haryanto, Persepsi Santri Terhadap. . ., 78. 
27 Jane Milliken & Rita Schreiber, “Examining the Nexus Between Grounded Theory and 

Symbolic Interactionism”, IJQM: International Journal of Qualitative Methods, International 

Institute For Qualitative Methodology, Vol. 11, No.5 (2012), 684-696. 
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tersebut dimungkinkan karena manusia mampu memberi warna segala sesuatu 

bukan hanya obyek fisik, tindakan atau peristiwa namun juga gagasan yang 

abstrak. Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari 

waktu ke waktu sesuai dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam 

lingkungan dimana individu tersebut tinggal.28  

Adapun interaksionisme simbolik pustakawan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini yaitu mengenai cara pustakawan memaknai simbol yang berupa 

pesan-pesan yang disampaikan oleh pimpinan perpustakaan yang berupa 

peraturan baik yang bersifat tertulis maupun yang disampaikan secara langsung 

atau verbal.  

2. Pemimpin dan Kepemimpinan 

Untuk mendasari penelitian mengenai interaksionisme simbolik 

pustakawan terhadap kuasa disiplin pimpinan Perpustakaan STIKES Bethesda 

Yakkum Yogyakarta, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai konsep 

pemimpin dan kepemimpinan. Istilah kepemimpinan berasal dari kata pimpin. 

Seorang pemimpin merupakan individu yang dapat mempengaruhi individu lain 

untuk bekerja melebihi tindakan yang diperintahkan oleh otoritas formal.29 

Definisi lain, menurut Robbins dan Coulter dalam Setyowati berpendapat 

bahwa pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain dan 

memiliki wewenang secara manajerial.30 Dari beberapa pendapat diatas, dapat 

diketahui bahwa pemimpim merupakan sosok individu yang memiliki 

 
28 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: Rosda Karya, 2004), 199. 
29 Setyowati, Organisasi dan Kepemimpinan Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 

103. 
30 Ibid., 104.  
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kemampuan dalam mempengaruhi individu lainnya untuk bekerja dalam aspek 

manajerial.  

Selanjutnya kepemimpinan merupakan proses memberi tujuan atau 

arahan yang berarti ke usaha kolektif yang menyebabkan adanya usaha yang 

dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan.31 Pendapat lain diungkapkan oleh 

Rost dalam Safaria, mengungkapkan bahwa kepemimpinan yaitu suatu 

hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan bawahan yang 

menginginkan sebuah perubahan pada suatu tujuan.32 Maka dapat disimpulkan 

kepemimpinan adalah hubungan antara atasan dan bawahan secara kolektif 

yang sama-sama memiliki tujuan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. 

Sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan tergantung pada kepemimpinan oleh individu. Menurut Setyowati 

Terdapat beberapa tipe-tipe individu dalam memimpin yaitu33 

Tabel 1. Tipe Pemimpin 

No. Tipe Ciri-Ciri 

1. Otokratis a. Menganggap organisasi sebagai 

milik pribadi. 

b. Mengidentikan tujuan pribadi 

dengan tujuan organisasi 

c. Menganggap bawahan sebagai 

alat semata. 

d. Tidak mau menerima kritik, saran, 

dan pendapat. 

e. Terlalu bergantung pada kekuasan 

normal. 

f. Dalam tindakan penggerakannya 

sering mempergunakan 

 
31 Yuki, Leadership In Organizations (New York: Prentice Hall, 2002), 3.  
32 Triyantoro Safaria, Kepemimpinan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 3. 
33 Setyowati, Organisasi dan Kepemimpinan Modern, 106. 
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pendekatan yang mengandung 

unsur paksaan dan menghukum. 

2.  Militeristis a. Dalam menggerakan bawahan 

lebih banyak menggunakan sistem 

perintah. 

b. Senang bergantung pada pangkat 

dan jabatan. 

c. Senang kepada formalistas yang 

berlebihan. 

d. Menuntut disiplin yang tinggi dan 

kaku dari bawahan. 

e. Sukar menerima kritik dari 

bawahan. 

3.  Paternalistis a. Menganggap bawahannya sebagai 

manusia yang tidak dewasa. 

b. Bersikap terlalu melindungi. 

c. Jarang memberi kesempatan 

kepada bawahannya untuk 

mengambil keputusan, 

mengembangkan kreasi dan 

fantasi. 

d. Bersikap maha tahu. 

4. Kharismatik Tipe pemimpin kharismatik pada 

intinya memiliki daya tarik yang 

besar meskipun bawahan tidak 

dapat menjelaskan mengapa mereka 

memiliki ketertarikan dan 

mengikuti segala perintah yang 

diberikan pimpinan. 

5.  Demokratis a. Dalam proses penggerakan 

bawahan selalu bertitik tolak pada 

pemuliaan individu. 

b. Selalu berusaha 

mensinkronisasikan kepentingan 

dan tujuan organisasi dengan 

kepentingan dan tujuan pribadi 

dari para bawahan. 

c. Senang menerima saran, 

pendapat, kritik dari bawahan. 

d. Selalu berusaha mengutamakan 

kerjasama dalam mencapai tujuan. 

e. Memberikan kebebasan kepada 

bawahan untuk berbuat kesalahan 

kemudian dibandingkan dan 

diperbaiki agar bawahan tersebut 
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tidak berbuat kesalahan yang 

sama.  

f. Berusaha menjadikan bawahan 

lebih sukses daripada pemimpin 

tersebut. 

g. Berusaha mengembangkan 

kapasitas diri sebagai pemimpin.  

 

 

3. Kuasa Disiplin 

Suatu organisasi atau institusi baik swasta maupun pemerintahan ketika 

menjalankan sebuah aktifitas perlu adanya sebuah mekanisme yang mengatur 

segala perilaku individu didalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya 

organisasi/intitusi dapat berjalan secara baik dan dapat mencapai tujuan yang 

hendak dicapai. Dalam masyarakat modern, dikenal istilah mengenai 

pendisiplinan yang berasal dari kata disiplin. Kekuatan disiplin bukan 

menghilangkan individu yang kurang bermutu atau yang tidak sempurna, akan 

tetapi melatih individu menjadi sosok yang patuh dan berguna.34 Lebih lanjut 

disiplin merupakan teknik kuasa yang menempatkan individu sebagai objek 

sekaligus perangkat pelaksanaan mekanisme- mekanismenya.35 

Salah satu tokoh yang mencetuskan pemikiran mengenai pendisiplinan 

tubuh yaitu Michele Foucault dengan teorinya diciplinary power. Pada bukunya 

yang berjudul “Dicipline and Punish” Foucault menyatakan bahwa:36 

“Presenting an analysis of the penal system which focused 

on political tactics and the technology of power, that work 

upside the established ideas concerning delinquency and 

the social function on punishment.” 

 
34 P. Sunu Hardiyanta, Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern (Yogyakarta: LKIS, 

1997), 92 
35 Ibid. 
36 Michele Foucault, Power (New York: The New Press, 1994), 262.  
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Pada awalnya bahwa teori ini berfokus pada analisis sistem pidana  pada 

taktik politik dan teknologi kekuasaan, yang bekerja terbalik dengan ide-ide 

mapan mengenai pelanggaran dan fungsi sosial pada hukuman. Motivasi yang 

melatarbelakangi Foucault dalam menciptakan Dicipline and Punish ini yaitu 

sewaktu Foucault berada di Tunisia, ia melihat orang-orang yang dipenjarakan 

karena alasan politik.37 Menurut Foucault, pendisiplinan merupakan 

mekanisme kekuasaan yang dilakukan untuk membentuk individu yang 

terampil dan berguna.38 Dari pendapat Foucault tersebut, dapat diketahui bahwa 

pendisiplinan merupakan bagian dari cara yang dilakukan oleh penguasa atau 

pimpinan untuk mendisiplinkan tubuh bawahannya.  

Foucault juga menambahkan mengenai definisi dari pendisiplinan yaitu 

sebuah mekanisme pembentukan perilaku individu yang taat dan patuh pada 

serangkaian norma melalui sistem kontrol dan pengawasan terhadap individu.39 

Pada praktiknya kuasa disiplin ini menggunakan tiga sarana yaitu pengawasan 

hierarkis, normalisasi, dan kombinasi antar keduanya dalam suatu prosedur 

yang disebut pengujian (l’examen). Berikut penulis sajikan bagan mekanisme 

kuasa disiplin oleh Foucault. 

 
37 Michel Foucault, Teknologi-Teknologi Diri (Yogyakarta: Circa, 2019), 7.  
38 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, 

Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas, 86. 
39 Ibid., 86. 
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Gambar 1. Mekanisme Kuasa Disiplin Michel Foucault 

 Adapun uraian penjelasan ketiga mekanisme pendisiplinan tubuh oleh 

Foucault yaitu sebagai berikut. 

a. Pengawasan Hierarkis   

Pelaksanaan disiplin mengandaikan suatu mekanisme yang 

memaksa melalui pemantauan yang tidak dapat dilihat oleh  individu yang 

sedang dipantau.40 Terdapat tiga mekanisme pendisiplinan dalam 

pengawasan hierarkis atau pengawasan secara bertingkat individu yang 

dikemukakan oleh Foucault.  

1) Panoptisisme  

merupakan sebuah instrumen dan model intervensi kekuasaan yang 

dapat diimplementasikan didalam rumah sakit, tempat kerja, sekolah, 

dan penjara ataupun tempat dimana setiap individu harus berhadapan 

 
40 P. Sunu Hardiyanta, Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern, 93.  

Kuasa 
Disiplin

Pengawasan 
Hierarki

L'Examen 
(Pengujian)Normalisasi
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dengan banyak orang dengan serangkaian tugas atau perilaku tertentu 

yang dibebankan kepadanya.41 Foucault menjelaskan bahwa 

panoptisisme yaitu suatu model penerapan teknologi disiplin baik 

metode maupun sarana yang keras dan ketat menurut model arsitektural 

sebuah penjara bernama panopticon yang dirancang oleh J. Bentham.42 

Sistem panopticon itu sendiri tidak bersuara dan tidak menyolok, hanya 

menggunakan arsitektur dan geometri.43 Menurut Fuady, keunikan dari 

panoptisisme yaitu objek dalam hal ini individu tidak menyadari bahwa 

dirinya sedang diawasi dan dipantau perilakunya oleh pimpinannya.44  

Lebih jauh, dengan menggunakan mekanisme ini, pimpinan akan 

melatih, memaksa, menandai, membentuk, serta menanamkan dan 

menguasai objek tanpa disadari bahwa objek sedang berada pada kuasa 

pimpinan. 

2) Pemisahan/ Distribusi Tempat  

Merupakan unsur pendisiplinan individu selanjutnya. Menurut Foucault 

pemisahan tempat atau disebut dengan pemecahan kelompok ke dalam 

elemen yang lebih kecil dipergunakan untuk meningkatkan efektifitas 

pemantauan. Lebih lanjut, pemecahan ke dalam kelompok yang lebih 

 
41 Ibid.,90. 
42 Ibid., 104. 
43 George Ritzer, Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 103.  
44 Najmi Fuady, “Kuasa Disiplin dalam Kepemimpinan di Perpustakaan (Studi Kasus 

Kepala Perpustakaan Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe)”, Al-Kuttab: Jurnal Kajian 

Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan., Vol 1, No 

2 (Desember 2019), 40-52. 
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kecil memungkinkan pemantauan yang cermat dan khusus dan melalui 

itu setiap elemen dijadikan lebih berfungsi.45 

3) Dokumentasi 

Merupakan mekanisme dari pengawasan individu yang ketiga dari 

sistem pengawasan secara bertingkat. Dokumentasi merupakan sebuah 

bentuk sistem pengawasan melalui pengamatan, pengumpulan 

informasi, dan pemantauan setiap tindakan seseorang oleh atasan 

ataupun orang yang berkuasa diatas mereka.46  

b. Normalisasi 

Foucault menyebut bahwa normalisasi merupakan kata lain dari 

hukuman disiplin. Foucault mensinyalir adanya mekanisme hukuman atau 

bisa disebut dengan sangsi terhadap individu mengenai keterlambatan, 

ketidakhadiran, kurang semangat, tidak memperhatikan, tidak sopan, tidak 

taat, berbohong, tingkah laku yang tidak benar yang secara umum 

diterapkan pada bengkel kerja, sekolah dan kemiliteran.47   

Hukuman disiplin yang dimaksudkan bukan berarti hukuman secara 

fisik terhadap individu, namun secara garis besar lebih diarahkan kepada 

empat peran yaitu mengantar tindakan individu ke dalam keseluruhan 

wilayah perbandingan dan ruang yang terdiferensiasi, membedakan 

individu satu dari yang lain dalam arti peraturan dibuat sebagai ambang 

minimal dan tingkat yang harus diperhatikan atau sebagai arah yang dituju 

 
45 P. Sunu Hardiyanta, Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern.,100. 
46 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, 

Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas, 90. 
47 P. Sunu Hardiyanta, Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern, 95. 
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individu, mengukur kodrat individu secara kualitatif dan hierarkis,  

memasukan unsur paksaan untuk menjadi sesuai dengan yang seharusnya 

secara alami.48  

Menurut Foucault, melalui normalisasi seorang individu tidak hanya 

dinilai dari kebaikan dan kesalahan yang dilakukannya, akan tetapi individu 

tersebut dinilai dengan membandingkan dengan individu lain dengan 

menggunakan standar tertentu. Lebih lanjut dengan menggunakan 

mekanisme normalisasi tersebut, nantinya akan membentuk kedisiplinan 

dalam diri individu karena mereka akan berusaha bertindak dan memenuhi 

standar yang telah ditentukan oleh pimpinan.49 

Selain hukuman, dalam hukuman disiplin dikenal istilah 

pengganjaran atau gratification.50 Sistem pengganjaran ini dibuat supaya 

memberikan dorongan terhadap individu untuk mencapai suatu standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain pengganjaran yaitu 

memberikan sebuah hadiah terhadap individu yang mampu mencapai 

standar yang telah ditetapkan pada sebuah institusi.  

c. Pengujian (l’examen) 

Pengujian merupakan gabungan antara teknik pengawasan hierarkis 

dan normalisasi atau dengan kata lain disebut dengan ‘pemantauan-

normalitatif’ yang mampu mengklasifikasi, menentukan mutu, serta 

 
48 Ibid., 97. 
49 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, 

Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas.. 91. 
50 P. Sunu Hardiyanta, Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern, 96. 
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menghukum individu yang dipantau.51 Lebih lanjut tahap pengujian atau 

l’examen ini tergabung baik eksperimen pengamatan ritual kekuasaan 

maupun penyebaran kekuatan dan pendirian kebenaran. Selain itu pada 

pengujian ini juga diwujudukan suatu penaklukan atas objek dalam hal ini 

individu. Objek ditaklukan dalam suatu mekanisme pemantauan kemudian 

ditentukan kekuatannya, ranking dan tempatnya, serta statusnya secara 

objektif.52 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Menurut Strauss dan Corbin dalam Afrizal Penelitian kualitatif merupakan jenis 

penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

hitungan lainnya.53 Data penelitian diperoleh secara kualitatif dan selanjutnya 

hasil dari penelitian dipaparkan secara deskriptif. Artinya bahwa hasil 

penelitian akan berupa kata-kata secara tertulis yang diperoleh dari informan.  

Pendekatan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teori interaksionisme simbolik oleh Herbert Mead yang 

digunakan untuk mengupas praktik interaksionisme simbolik terhadap kuasa 

disiplin pimpinan Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum  dan teori kuasa 

disiplin oleh Michel Foucault untuk mengupas praktik dominasi kuasa disiplin 

yang dijalankan pimpinan Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum. Pada 

 
51 Ibid., 99. 
52 Ibid.,99 
53 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 12.  
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penelitian ini akan diungkapkan mengenai bentuk atau praktik interaksionisme 

simbolik pustakawan terhadap kuasa disiplin pimpinan perpustakaan STIKES 

Bethesda Yakkum  serta dampak interaksionisme simbolik terhadap praktik 

kuasa disiplin oleh pimpinan Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum. 

2. Objek dan Subjek Penelitian 

Menurut Faisal. subjek penelitian merujuk pada individu ataupun 

kelompok yang dijadikan sebagai unit atau kasus yang diteliti.54 Sementara itu, 

objek penelitian merupakan inti dari problematika dari sebuah penelitian.55 

Dapat diketahui bahwa objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi target 

dalam sebuah penelitian.  

Pada penelitian ini objek penelitian dibagi menjadi dua yaitu objek 

primer dan objek sekunder. Dikarenakan menurut Denzin dalam Laugu dalam 

penelitian kualitatif, subjek merupakan sumber data atau informan yang 

memberi informasi mengenai objek penelitian. Sementara itu dalam penelitian 

kualitatif, sumber data semacam itu disebut dengan objek karena merupakan 

satu komponen yang harus diteliti untuk mendapatkan informasi secara akurat 

mengenai objek penelitian. Dengan begitu memperlakukan sumber data sebagai 

objek akan memberikan otoritas penuh bagi peneliti untuk mendapatkan data 

 
54 Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

109.  
55 Ibid.,161 
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yang komprehensif.56 Pengertian objek primer yaitu problematika utama yang 

hendak diteliti sedangkan untuk objek sekunder yaitu sumber data.57 

Objek primer pada penelitian ini yaitu interaksionisme simbolik 

pustakawan dan kuasa disiplin pimpinan perpustakaan STIKES Bethesda 

Yakkum Yogyakarta. Sementara itu, objek sekundernya yaitu informan yang 

akan memberikan data penelitian dalam hal ini kepala perpustakaan dan 

pustakawan. Sedangkan yang menjadi subjek yaitu peneliti sendiri.  

3. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perpustakaan STIKES Bethesda 

Yakkum yang terletak di Jl. Johar Nurhadi No,6, Kotabaru, Kec. 

Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan kurang lebih selama 

dua bulan yaitu pada bulan Oktober - Desember 2020. Pada sekitar bulan 

Oktober akhir dimulai dengan observasi awal, pengambilan data awal, serta 

pengurusan izin penelitian. Kemudian pada bulan November dimulai penelitian 

dengan pengambilan data wawancara kepada informan penelitian yaitu kepala 

perpustakaan, pustakawan, dan mahasiswa part time. Terakhir pada bulan 

Desember awal dilakukan pengambilan data untuk melengkapi data penelitian 

sebelumnya.  

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan atau yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif, instrumen 

 
56 Nurdin Laugu, Representasi Kuasa Dalam Pengelolaan Perpustakaan (Studi Kasus 

Pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta) (Yogyakarta: Gapernus Press, 2015), 

52. 
57 Ibid.,53. 
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utama pengumpulan data adalah peneliti sendiri atau orang lain yang membantu 

peneliti. Peneliti dapat mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, 

mendengar, dan mengambil.Peneliti juga dapat meminta bantuan orang lain 

untuk mengumpulkan data.58 

5. Jenis dan Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada peneliti.59 Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara mendalam kepada kepala perpustakaan dan pustakawan 

Perpustakaaan STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta. Wawancara yang 

dilakukan dengan kepala perpustakaan yaitu dalam rangka untuk memperoleh 

informasi terkait bagaimana kepala perpustakaan menjalankan kuasa disiplin 

yang digunakan sebagai alat mendisiplinkan tubuh pustakawan. Sementara itu, 

wawancara dengan pustakawan dilakukan dalam rangka untuk memperoleh 

informasi mengenai bagaimana pustakawan memaknai kuasa disiplin 

pimpinannya tersebut dengan. Selain kepala perpustakaan dan pustakawan, 

wawancara juga dilakukan dengan mahasiswa part time yang bekerja di 

perpustakaan untuk memperoleh informasi berkaitan mengenai bagaimana 

kepemimpinan kepala perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta 

dan mengenai interaksi yang terjadi antara kepala perpustakaan dan 

pustakawan. 

 
58 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, 134. 
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 225. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau melalui 

dokumen.60 Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung data primer 

seperti bahan literatur, penelitian terdahulu, laporan-laporan kegiatan. 

 Pada  penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu berupa dokumen 

pendukung dalam penelitian meliputi, buku peraturan kerja Bersama (PKB), 

pedoman pengelolaan Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum, dan buku 

budaya & Tatalaku Yakkum, serta dokumen lain yang mendukung penelitian 

ini.    

c. Pemilihan Informan Penelitian 

Informan merupakan kunci dari sebuah pengambilan data dalam 

penelitian. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini  menggunakan 

purposive sampling atau dengan kata lain menggunakan teknik penentuan 

informan dilandaskan pada pertimbangan tertentu. Penentuan informan dalam 

penelitian didasarkan pada individu yang menjadi bagian dari perpustakaan 

STIKES Bethesda Yakkum. Hal tersebut karena jumlah formasi pegawai di 

perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum hanya ada tiga orang yang terdiri dari 

kepala perpustakaan dan dua orang pustakawan, maka ketiga orang tersebut 

dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, pemilihan 

informan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan jumlah formasi pegawai 

di lokasi penelitian yang hanya terdiri dari tiga orang. 

 
60 Ibid., 225. 
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Selain dari internal perpustakaan, penulis juga mengambil informan dari 

mahasiswa. Pemilihan mahasiswa yang dijadikan sebagai informan penelitian 

yaitu mahasiswa yang bekerja part time atau paruh waktu di perpustakaan atau 

disebut dengan sahabat perpustakaan. Kriteria pemilihan informan mahasiswa 

didasarkan pada lama bekerja mahasiswa part time yang sudah satu tahun 

bekerja di perpustakaan. Dari enam orang mahasiswa part time, hanya tiga 

orang yang sudah satu tahun bekerja di perpustakaan. Sehingga informan 

mahasiswa mengetahui kondisi perpustakaan berkaitan dengan kepemimpinan 

kepala perpustakaan dan interaksi yang terjadi antara kepala perpustakaan dan 

pustakawan. Dengan begitu total ada enam orang informan dalam penelitian ini 

yang terdiri dari tiga orang internal perpustakaan dan tiga orang eksternal 

perpustakaan. Berikut sajian data informan penelitian dalam tabel. 

Tabel 2 Profil Informan Penelitian 

No. Nama Jabatan Pendidikan Jenis 

Kelamin 

Lama 

Bekerja 

1.  Twista Rama 

Sasi, S.IP., 

MA. 

Kepala 

Perpustakaan 

S2 Ilmu 

Perpustakaan 

Perempuan 22 ahun 

2.  Niken Ria 

Kusumadewi, 

SI.Pust. 

Pustakawan 

Layanan 

Teknis 

S1 Ilmu 

Perpustakaan 

Perempuan 12 Tahun 

3.  Yohana 

Adriani, 

A.Md. 

Pustakawan 

Layanan 

Pemakai 

D3 

Perpustakaan 

Perempuan 2 Tahun 

4.  Clara Putri Sahabat 

Perpustakaan 

D3 

Keperawatan 

Perempuan 1 Tahun 

5.  Retno  Lubis Sahabat 

Perpustakaan 

S1 Profesi 

Ners 

Perempuan 1 Tahun 

6.  Sintia Natalia Sahabat 

Perpustakaan 

D3 

Keperawatan 

Perempuan 1 Tahun 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat tiga metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi diri seseorang lainnya 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.61 Jenis 

wawancara yang hendak dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak 

terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan istilah lain dengan 

wawancara secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan kepala 

perpustakaan dan pustakawan. Wawancara mendalam merupakan sebuah 

interaksi sosial informal antara peneliti dengan informannya.62 Tujuan dari 

penggunaan wawancara mendalam kepada pustakawan yaitu supaya informasi 

yang diperoleh lebih lengkap. Alat bantu yang digunakan dalam wawancara 

yaitu recorder dan buku catatan. Wawancara dilakukan dengan kepala 

perpustakaan, pustakawan, dan mahasiswa part time. Mekanisme wawancara 

yang dilakukan dengan kepala perpustakaan berkenaan dengan topik mengenai 

bagaimana kepala perpustakaan menjalankan kuasa disiplin kepada pustakawan 

dengan menggunakan teori diciplinary power Michele Foucault sebagai pisau 

analisisnya. Terdapat tujuh butir pertanyaan yang diajukan kepada kepala 

perpustakaan berkaitan dengan kuasa disiplin. 

 
61 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 180. 
62 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, 137. 
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Kemudian mekanisme wawancara yang dilakukan dengan pustakawan 

berkaitan mengenai bagaimana pustakawan memaknai kuasa disiplin 

menggunakan teori interaksionisme simbolik Herbert Mead sebagai pisau 

analisis untuk melihat fakta yang terjadi. Adapun empat butir pertanyaan yang 

diajukan kepada masing-masing dua pustakawan. Sementara itu, wawancara 

yang dilakukan kepada mahasiswa part time berkenaan dengan gambaran 

kepemimpinan kepala perpustakaan serta interaksi yang terjadi pada lingkungan 

perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum. Terdapat dua butir pertanyaan yang 

diajukan kepada tiga mahasiswa part time. 

b. Observasi  

Observasi digunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu 

besar.63 Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi 

partisipatif dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari objek 

yang sedang diamati. Pada penelitian ini, objek yang diamati yaitu berkaitan 

dengan interaksi antara pimpinan perpustakan dan pustakawan. Selain itu 

observasi juga dilakukan berkaitan dengan bagaimana kepala perpustakaan 

memimpin. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode wawancara dan observasi 

dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-

 
63 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabetha, 2016), 

196. 
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karya monumental dari seseorang.64 Dokumentasi untuk pelengkap hasil 

wawancara dan observasi pada penelitian ini yaitu berupa buku perjanjian kerja 

bersama (PKB) Yakkum, buku budaya dan tatalaku Yakkum, buku pedoman 

pengelolaan perpustakaan, contoh dokumen standar perilaku SDM 

perpustakaan dalam melayani pemustaka, blanko DP3, dan dokumen-dokumen 

lain yang kiranya dapat melengkapi data penelitian.  

d. Metode Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang meliputi:65 

1) Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang banyak, maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Semakin peneliti ke lapangan, maka jumlah data 

akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu perlu dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada data yang berkaitan dengan fokus 

penelitian.  

Pada penelitian ini diajukan beberapa butir pertanyaan yang diajukan 

kepada kepala perpustakaan, pustakawan, maupun mahasiswa part time. Pada 

setiap pertanyaan yang diajukan, informan menjelaskan dengan cukup panjang. 

Sehingga penulis melakukan reduksi data dengan menyaring informasi yang 

penting berkenaan dengan topik penelitian. Berhubung penulis merekam hasil 

 
64 Ibid., 326 
65 Ibid., 334. 
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wawancara dengan menggunakan alat perekam suara dan catatan, maka reduksi 

yang dilakukan yaitu berupa mendengarkan kembali secara berulang dengan 

seksama serta membaca berulang dan memahami hasil wawancara yang 

diperoleh dari buku catatan. Hal tersebut penting dilakukan supaya tujuan 

penelitian bisa tercapai dengan jelas. 

2) Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah melakukan penyajian data. 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, 

dan sejenisnya. Dari proses reduksi data yang telah dilakukan, maka selanjutnya 

penulis menyajikan data hasil penelitian dalam pedoman wawancara 

sebagaimana yang tercantum dalam lampiran. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih bias. Sehingga setelah dilakukan penelitian 

menjadi jelas. Setelah dua proses yang sudah disinggung sebelumnya dilakukan 

selesai, maka terakhir penulis lakukan penarikan kesimpulan dari data-data 

yang diperoleh kedalam bab pembahasan. Sehingga pada akhirnya data 

penelitian mampu menjawab rumusan permasalahan penelitian.  

e. Uji Validitas Data 

Istilah validitas pada hakikatnya merupakan mengukur derajat ketepatan 

antara data yang diperoleh pada objek penelitian dengan data yang dapat 
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dilaporkan oleh penulis.66 Terdapat berbagai teknik dalam menentukan validitas 

data sebuah penelitian salah satunya yaitu dengan teknik triangulasi. Pengertian 

triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu. Pengcekan data dari berbagai sumber bisa dilakukan 

melakukan crosscheck data hasil wawancara dengan data observasi. Sementera 

untuk pengecekan data dari berbagai waktu dengan menanyakan kembali data 

yang sudah diperoleh kepada informan pada waktu yang berbeda untuk 

memastikan  konsistensi jawaban.67 

Secara umum terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Untuk menguji validitas data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu. Adapun penjelasan langkah triangulasi dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut; 

1) Triangulasi sumber yaitu melakukan crosscheck jawaban yang diungkapkan 

informan A ke informan B. Sebagai contoh yaitu Ketika informan A sebagai 

kepala perpustakaan mengungkapkan bahwa cara mendisiplinkan 

pustakawan mayoritas dengan kebijakan pribadi, kemudian dilakukan 

crosscheck terhadap informan B sebagai pustakawan apakah benar 

demikian yang diungkapkan oleh informan A. Apabila informan B 

mengungkapkan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh informan A, 

maka data tersebut bisa dikatakan sebagai data yang valid. 

 
66 Irawan Prasetyo, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Depok: 

Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, 2007), 59. 
67 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabetha, 2016), 

367. 
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2) Triangulasi teknik merupakan mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda.68 Sebagai contoh ketika melakukan 

wawancara dengan informan A sebagai kepala perpustakaan dan beliau 

menyatakan bahwa dirinya adalah pemimpin yang demokratis. Kemudian 

penulis akan melakukan observasi terhadap gaya kepemimpinan informan 

sehari-hari dalam memimpin. Apabila hasil observasi menemukan bahwa 

informan A merupakan sosok pemimpin yang demokratis, maka data 

tersebut dinyatakan valid.  

3) Triangulasi waktu merupakan metode validitas dengan melakukan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi atau teknik lain dalam waktu yang 

berbeda atau dalam kurun waktu tertentu.69 Sebagai contoh ketika informan 

A sebagai kepala perpustakaan menyatakan bahwa pustakawan telah 

bekerja secara maksimal. Maka akan dilakukan wawancara ulang terhadap 

informan dalam waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi jawaban 

informan A tersebut. Apabila jawaban informan A konsisten, maka data 

tersebut dikatakan valid. 

G. Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari lima bab, serta diharapkan tesis ini mampu menjadi 

referensi bagi peneliti ataupun akademisi yang hendak mendalami ataupun 

melakukan penelitian mengenai kepemimpinan di perpustakaan dengan 

 
68 Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif  

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 66. 
69 Ibid.,66. 



40 
 

 
 

menggunakan teorisasi sosial yaitu (diciplinary power) dan interaksionisme 

simbolik.   

Bab pertama tesis ini diawali dengan pendahuluan yang berisi mengenai 

latar belakang yang meliputi, (1) tentang kepemimpinan secara umum, (2) 

tentang kepemimpinan perpustakaan secara umum, (3) permasalahan secara 

umum yang terjadi di sebagian besar perpustakaan di Indonesia terkait 

kepemimpinan, (4) permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian yang hendak 

dilakukan yaitu Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum , dan (5) alasan 

pemilihan lokasi peneltian. Kemudian berangkat dari latar belakang tersebut 

dirumuskan menjadi dua rumusan masalah. Pada bab pertama ini juga diuraikan 

tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan. Untuk  mengetahui  perbedaan 

serta persamaan penelitian yang hendak dilakukan, peneliti memaparkan tiga 

penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dalam sub bab kajian 

pustaka. Kemudian juga dipaparkan mengenai kerangka teoritis, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.   

Bab kedua tesis ini akan memaparkan mengenai gambaran lokasi 

penelitian meliputi, profil, sejarah, dan berbagai hal yang berkaitan dengan 

lokasi penelitian yaitu Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta. 

Bab ketiga tesis ini memfokuskan pada analisis rumusan masalah yang 

pertama yaitu mendiskusikan mengenai praktik interaksionisme simbolik 

pustakawan terhadap kuasa pimpinan perpustakaan 

Bab keempat tesis ini memfokuskan pada analisis rumusan masalah 

yang kedua yaitu mendiskusikan mengenai berbagai bentuk dominasi kuasa 
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yang dijalankan oleh pimpinan Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum yang 

kemudian menganalisisnya dengan meminjam teori kuasa disiplin oleh Michele 

Foucault yang terdiri dari pengawasan hierarkis dan normalisasi.   

Bab kelima pada tesis ini akan memfokuskan pada rumusan masalah 

yang ketiga yaitu mengenai dampak dari interaksionisme simbolik pustakawan 

terhadap kuasa disiplin yang dilakukan oleh pimpinan perpustakaan. 

Bab keenam atau bagian terakhir pada tesis ini akan dibahas mengenai 

kesimpulan secara padat dan mendalam dan sekaligus menjawab rumusan 

masalah yang ada pada tesis ini dan saran yang berkaitan dengan permasalahan 

yang ada kepada pihak Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum  pada 

umumnya dan pimpinan perpustakaan pada khususnya.   
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Praktik interaksionisme simbolik pustakawan secara garis besar 

diwujudukan setidaknya terdiri dari tiga hal yang semuanya saling 

berkesinambungan satu sama lain. Pertama, pustakawan melakukan proses 

internalisasi dengan mencari beberapa informasi sebelum bergabung di 

lingkungan perpustakaan. Informasi yang dicari yaitu mengenai iklim 

organisasi perpustakaan dan pimpinan perpustakaan. Informasi tersebut yang 

kemudian dijadikan acuan pustakawan dalam bertindak dan bersikap khususnya 

ketika berinteraksi dengan pimpinannya. Kedua, pustakawan memiliki sikap 

sadar diri bahwa dirinya secara hierarki merupakan seorang bawahan dan harus 

mematuhi segala aturan yang berlaku. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari 

proses internalisasi. Ketiga, interaksi sosial yang terjadi antara kepala 

perpustakaan dan pustakawan yang dikonstruksikan merupakan hubungan 

informal dengan dijiwai semangat nilai kekeluargaan dan kebersamaan. 

Namun, pustakawan tetap menghargai keberadaan kepala perpustakaan secara 

struktur organisasi. Bentuk interaksi secara simbolik yang ditunjukan oleh 

pustakawan ketika berinteraksi dengan kepala perpustakaan yaitu dengan tidak 

mendominasi pembicaraan, tidak memotong pembicaraan, dan berbicara 

dengan intonasi suara yang lembut. Adapun upaya yang dilakukan kepala 

perpustakaan untuk menjalin komunikasi dengan pustakawan diantaranya yaitu 
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melalui beberapa pendekatan diantaranya komunikasi interpersonal yang 

diwujudkan dengan ineteraksi secara face to face mengenai substansi pekerjaan 

dan komunikasi secara kelompok yang diwujudkan dalam bentuk rapat internal 

perpustakaan. Sedangkan komunikasi kelompok terwujud dalam rapat internal 

perpustakaan. Komunikasi antara kepala perpustakaan dan pustakawan secara 

tidak langsung melibatkan pertukaran simbol. Ketika pustakawan berinteraksi 

dengan kepala perpustakaan, maka secara otomatis pustakawan akan mencari 

petunjuk mengenai sikap apa yang harus diambil ketika berhadapan dengan 

pimpinannya. Selain itu, pustakawan juga berusaha menginterpretasi simbol-

simbol yang ada lingkungan perpustakaan, seperti struktur organisasi 

perpustakaan, senioritas, dan perbedaan jabatan. Pada akhirnya meskipun 

pustakawan dan kepala perpustakaan menyepakati dalam lingkup perpustakaan 

hubungan yang terjalin yaitu informal dalam arti seperti teman dengan dijiwai 

semangat kekeluargaan dan kebersamaan tanpa disadari pustakawan dalam 

praktiknya tetap menunjukan adanya perbedaan struktur sosial dalam 

berkomunikasi.  

Sementara itu, praktik kuasa disiplin pimpinan perpustakaan yang 

dijalankan terdiri dari enam yang keenamnya tidak terlalu kaku dan mengikat. 

Pertama, panoptisisme diwujudkan dalam bentuk kebijakan pribadi kepala 

perpustakaan mengenai jam kerja pustakawan. Negosiasi jam kerja yang 

dimaksud yaitu apabila pustakawan terlambat datang, maka untuk jam pulang 

pustakawan juga ditambah sesuai dengan durasi keterlambatan. Kebijakan 

pribadi kepala perpustakaan tersebut menunjukan bahwa kepala perpustakaan 
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berusaha menunjukan eksistensi dominasi kuasanya meskipun sudah adanya 

peraturan induk dari yayasan secara tertulis. Kebijakan pribadi mengenai jam 

kerja yang dikeluarkan oleh kepala perpustakaan merupakan sebuah 

panoptisisme. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Foucault bahwa 

panoptisisme mampu melipatgandakan kuasa tanpa harus membebani 

mekanismenya dengan aturan dan hukuman, mengintensifkan kuasa sembari 

melipatgandakan hasil, meningkatkan kekuatan kekuasaan dan kekuatan tanpa 

merampas atau menyita kekuasaan tersebut. Kedua, distribusi tempat berupa 

pembagian meja kerja antara kepala perpustakaan dan dua orang pustakawan 

dan masih pada lingkup satu ruangan. Model dari pembagian tempat yang 

dilakukan yaitu letter u. Meja yang ditempati oleh kepala perpustakaan 

menghadap kearah meja dua pustakawan. Dengan membaur dengan 

pustakawan, pimpinan sangat dengan mudah mengawasi kinerja bawahannya 

dan menjalankan kuasanya secara halus. Ketiga, dokumentasi yang dilakukan 

oleh kepala perpustakaan dalam rangka menilai pustakawan yaitu dengan cara 

melakukan penghimpunan informasi, pengamatan, sekaligus pemantauan 

dengan memanfaatkan kuesioner yang diisi oleh customer internal kampus 

dalam hal ini yaitu dosen atau tendik (tenaga pendidik). Tidak hanya itu, kepala 

perpustakaan juga melakukan penghimpunan informasi mengenai kinerja 

bawahannya melalui penilaian mahasiswa yang dilakukan setiap semester. Pada 

akhirnya mekanisme dokumentasi yang dilakukan oleh kepala perpustakaan 

mengandung model pengawasan secara bertingkat atau pengawasa hierarki. 

Artinya pengawasan dilakukan tidak hanya dilakukan oleh pimpinan 
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perpustakaan, tapi juga melibatkan beberapa pihak yaitu dosen dan mahasiswa. 

Keempat, standarisasi penilaian yang diberlakukan bagi pustakwan meliputi 

standar yang diberlakukan oleh kepala perpustakaan yang terwujud dalam 

standar perilaku SDM perpustakaan dalam melayani pemustaka sesuai dengan 

karakteristik Kristen. Terdapat enam komponen utama mengenai standar yang 

ditetapkan untuk SDM perpustakaan yaitu kasih, benar, bersyukur, taat, 

bertanggung jawab, dan cinta damai. Alasan kepala perpustakaan menyusun 

standar perilaku tersebut supaya SDM perpustakaan bisa tertib, patuh, dan 

sesuai aturan yang berlaku di lembaga saat bekerja. Kelima, mekanisme 

pemberian ganjaran bagi pustakawan di perpustakaan STIKES Bethesda 

Yakkum secara garis besar yaitu dari dua pihak yaitu pimpinan perpustakaan 

dan juga dari pihak Yayasan. Dari pihak kepala perpustakaan hukuman hanya 

berupa teguran secara lisan begitupun dengan penghargaan hanya berupa pujian 

secara lisan. Sedangkan dari pihak Yayasan, hukuman diberikan kepada 

individu sesuai dengan besar kecilnya kesalahan. Misalnya, individu yang 

melakukan korupsi, mencuri, tindak asusila maka akan dipecat dengan tidak 

hormat dan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Untuk penghargaan dari 

Yayasan berupa kenaikan pangkat sampai dengan pemberian perhiasan cincin 

emas 3gr bagi yang berprestasi. Keenam, perwujudan pengujian (l’examen) 

terhadap pustakawan berupa penggunaan penilaian DP3 (Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pegawai) yang dilakukan setiap semester oleh pimpinan 

perpustakaan. Adapun delapan komponen diantaranya, (1) kesetiaan, (2) 

prestasi kerja, (3) tanggung jawab, (4) ketaatan, (5) kejujuran, (6) kerjasama, 
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(7) prakarsa, dan (8) sikap dan perilaku. Kepala perpustakaan memanfaatkan 

penilaian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang kemudian 

dikumpulkan. Setalah pengumpulan informasi dan penilaian, pada akhirnya 

pustakawan akan ditentukan rankingnya. Artinya pustakawan akan ditentukan 

peringkatnya atau diklasifikasi sesuai hasil penilaian kinerja pada setiap 

semester. 

Dampak dari interaksionisme simbolik pustakawan terhadap praktik kuasa 

disiplin pimpinan perpustakaan terdiri dari tiga dampak. Pertama, ditemukan 

bahwa terdapat adanya inkonsistensi kepala perpustakaan dalam menjalankan 

kuasa disiplin terhadap pustakawan. Sikap inkonsistensi tersebut diwujudkan 

dengan pimpinan perpustakaan mudah terbawa perasaan ketika pustakawan 

tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Sehingga pada akhirnya kepala 

perpustakaan tidak lagi memberikan pekerjaan yang tidak mampu diselesaikan 

oleh pustakawan. Kondisi tersebut disebabkan oleh pustakawan berhasil 

menciptakan kesan terhadap kepala perpustakaan mengenai citra dirinya pada 

saat pertama kali bertemu dan bergabung di lingkungan perpustakaan. Sehingga 

pada akhirnya kepala perpustakaan memberikan sebuah umpan balik atau 

feedback kepada pustakawan dengan menganggap bawahannya seperti teman 

akrab bahkan saudara. Kedua, sama seperti inkonsistensi kepala perpustakaan, 

akibat pustakawan berhasil menciptakan kesan (impression) terhadap kepala 

perpustakaan, melahirkan dampak selanjutnya yaitu terwujud kepala 

perpustakaan kurang memiliki ketegasan dalam memberikan penilaian akhir 

kepada pustakawan yang berupa penilaian menggunakan instrumen DP3 
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(Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai). Ketidak tegasan kepala perpustakaan 

dibuktikan dengan sikap beliau yang meminta pertimbangan kepada individu 

yang dinilai tersebut mengenai apakah nilai tersebut sudah pantas diberikan atau 

belum. Ketiga, kepala perpustakaan tidak memiliki gaya kepemimpinan yang 

jelas. Kepala perpustakaan dalam hal melakukan penilaian kepada bawahan 

cenderung paternalistis atau terlalu melindungi bawahannya.. Sementara itu, 

disisi lain kepala perpustakaan juga tetap mengedepankan nilai demokratis yang 

diwujudkan dalam kegiatan rapat dan mendengarkan pendapat ataupun saran 

dari bawahannya. Tidak adanya gaya kepemimpinan yang pasti, menurut hemat 

penulis menjadikan gaya kepemimpinan yang bias. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memiliki suatu 

rekomendasi keilmuan bahwa ternyata praktik-praktik sosial kelembagaan tidak 

harus dilakukan secara formal atau normatif. Dalam konteks diciplinary power 

Foucault, pendisiplinan individu itu bisa dilakukan melalui praktik sosial 

kultural masyarakat seperti yang ditemukan pada penelitian ini meliputi 

pendekatakan kekeluargaan dan kebersamaan. Lebih lanjut, kemungkinan besar 

apabila menerapkan suatu sistem pendisiplinan yang sifatnya hierarkis akan 

menghadapi kendala seperti resistensi atau perlawanan individu. 

 Pada akhirnya tindak lanjut secara keilmuan bahwa memungkinkan 

lembaga seperti perpustakaan dalam melakukan pendisiplinan staf  bisa melalui 

mekanisme kultural. Adapun saran penelitian yang bisa digali lebih dalam lagi 

untuk penelitian selanjutnya di Perpustakaan STIKES Bethesda Yakkum 
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Yogyakarta yaitu dengan adanya sikap kepala perpustakaan yang berbeda 

tersebut, dapat digali lebih jauh lagi mengapa kepala perpustakaan mengambil 

sikap yang berbeda dari kebijakan atas yang diwakilkan oleh Yakkum  
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