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Abstrak  

Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang dikelola oleh sekolah guna 

untuk mememuhi kebutuhan civitas akademi pendidikan disekolahan tersebut, adanya 

perpustakaan sekolah merupakan salah satu aspek pendukung dijalankannya 

pendidikan secara keseluruhan dan utuh, perpustakaan sekolah diadakan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi untuk seluruh civitas akademika sekolah tersebut 

bukan hanya para siswa/siswi disekolahan tersebut tapi keseluruhan warga sekolah 

yang menjadi struktur di instasi sekolah tersebut, perpustakaan sekolah merupakan 

sumber belajar bagi siswa/siswi yang mengunjungi perpustakaan karena didalam 

perpustakaan tersebut terdapat informasi bagi siswa/siswi yang ingin mempelajari 

segala aspek pendidikan baik formal maupun non formal. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui tentang dorongan motovasi internal atau eksternal yang lebih kuat 

dalam memberikan motivasi kepada siswa/siswi yang dalam pemanfaatan 

perpustakaan, penelitian ini diadakan di perpustakaan SMP AL –Hikmah Surabaya 

dengan menggunakan 90 responden siswa/siswi, dengan pendekatan metode 

purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner untuk 

memperoleh jawaban sejelas mungkin dan dengan fakta – fakta yang ada dilapangan. 

 Hasil penelitian ini ditemukan adanya dua motivasi internal dan eksternal 

yang dari kedua motivasi tersebut akan ditemukan motif mana yang memberikan 

dorongan yang lebih dominan kepada siswa/siswi dalam memanfaatkan perpustakaan 

sekolah. Pemanfaatan perpustakaan bagi siswa/siswi didorong dengan adanya 

motivasi eksternal dan internal yang mempengaruhi siswa/siswi tersebut dalam 

memanfaatkan perpustakaan, dari kedua motivasi tersebut akan ditemukan motivasi 

apa yang paling dominan dalam memberikan dorongan siswa/siswi dalam 

memanfaatkan perpustakaan. 
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ABSTRACT 

 The school library is a library that is managed by the school in order to meet 

the needs of community college education in schools that, the school library is one 

aspect of supporting the exercise of education as a whole and intact, the school 

library, to meet the information needs for the entire academic community the school 

is not only the students at the school in question but the whole school community that 

became the structure of school authorities, the school library is a source of learning 

for students who visit the library because in these libraries have information for 

students who want to learn all aspects of education, both formal and non formal. 

 purpose of this research is to know about the power of internal or external 

motivation more powerful in motivating the student / student is in the use of libraries, 

research was held in the library of SMP AL -Hikmah Surabaya in 90 respondents 

students, with a approach method  purposive sampling. Data were collected using a 

questionnaire to obtain answers as clear as possible and with facts - facts that exist in 

the field. 

 The results of this study will be found that there are two internal and external 

motivation and of both  the motivation motives will be found which gives more 

dominant impetus to the students in the use of the school library. Use of the library 

for students driven with their external and internal motivation that affect students in 

utilizing the library, from both the motivation will be found what is most dominant 

motivation in giving a boost students in using the library.  
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Pendahuluan  

 Perpustakaan adalah salah satu tempat atau sumber informasi yang memiliki 

informasi – informasi dari beberapa sumber yang ada yakni buku dan terbitan lainnya 

yang tersusun secara sistematis dengan penyusunan menurut kaidah tertentu, buku 

dan terbitan lainya yang ada di perpustakaan bukan untuk dijual tetapi untuk 

dipinjamkan kepada user perpustakaan yang seperti dikatakan ( Sulistyo-Basuki, 

1993) Perpustakaan merupakan tempat untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat, informasi tersebut dapat mereka peroleh didalam bahan koleksi 

yang ada diperpustakaan serta ditunjang tambahan fasilitas lainnya sebagi pendukung 

layanan diperpustakaan selain adanya bahan koleksi buku mapun non buku di 

perpustakaan juga dibutuhkan tenaga pustakawan yang professional yang mampu 

diandalakan dalam mengelola dan melayani user yang berkunjung keperpustakaan 

sehingga mampu membuat user merasa nyaman dalam mengunjungi perpustakaan 

dan akan menimbulkan rasa ingin kembali ke perpustakaan, Perpustakaan merupakan 

sumber informasi ataupun pusat layanan informasi yang dibutuhkan dan digunakan 

oleh setiap pencari informasi dikarenakan diperpustakaan banyak sumber informasi 

yang dapat memberikan jawaban dari kebutuhan informasi.  

 Perpustakaan sekolah sangat penting bagi suatu sekolahan sebagai pusat 

informasi untuk masyarakat sekolah agar mampu bersaing dalam era infromasi yang 

saat ini menuntut siswa / siswi disekolahan mampu memiliki pengetahuan yang luas, 

dan untuk memenuhi kebutuhan informasinya perpustakaan sekolah dapat membantu 

memenuhi kebutuhan informasi mereka dan sekaligus untuk menjadi pusat 

pembelajaran serta  menurut (Ibrahim bafadal,2005) perpustakaan sekolah memiliki 

beberapa fungsi, yakni fungsi edukatif, fungsi normative, fungsi tanggung jawab 

adminitratif, fungsi riset dan fungsi rekreatif oleh karena itu di suatu lembaga 

pendidikan khususnya sekolah selayaknya memiliki perpustakan untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar serta bisa dijadikan sarana rekreasi oleh warga sekolah 

karena dengan adanya perpustakaan di dalam sebuah instansi sekolah akan 

menunjang pertumbuhan knowledge warga sekolahnya dan dengan adanya 

perpustakaan dalam instansi pendidikan akan mempermudah sebuah instansi 

pendidikan melakukan riset – riset akademis yang bertujuan untuk memajukan 

instansinya selain memajukan instansi sekolah keberadaan peprustakaan akan 

mendoromg kemajuan cara berpikir serta knowledge pihak – pihak yang berada 

didalam ruang lingkup sekolah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh (masturi : 

2007) Bahwa koleksi buku diperpustakaan dapat membantu kegiatan belajar dan 

mengajar disekolah yakni dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab selalu 

67,7%, dengan jumlah 21 orang, sering 22,6% dengan jumlah 7 orang, kadang – 

kadang 6,7% dengan jumlah 3 orang, dan tidak pernah 0%, dari hasil data – data 

diatas dapat. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya perpustakaan 

disekolah mampu meningkatkan pengetahuan dan mampu memenuhi kebutuhan 



informasi peserta didik dan masyarakat sekolah, perpustakaan sekolah merupakan 

komponen utama dalam program belajar mengajar dan penelitian bagi setiap lembaga 

pendidikan karena diperpustakaan sekolah merupakan pusat sumber belajar maupun 

pusat informasi dan bisa dikatakan pula perpustakaan sekolah adalah “ jantungnya 

informasi “. 

 Dewasa ini dalam menyiapkan predikat sebagai kota literasi pemerintahan 

kota surabaya menerapkan kurikulum minat baca disetiap sekolahannya guna 

menjadikan surabaya sebagai kota literasi pemerintah kota surabaya menyerukan 

program 15 menit membaca disetiap sekolah negeri maupun swasta dengan adanya 

program tersebut sekolah disurabaya dituntut untuk menyediakan perpustakaan yang 

layak untuk siswa / siswi demi menunjang program 15 menit membaca dan membuat 

siswa atau siswi nya terddorong untuk mengunjungi perpustakaan dan melakukan 

kegiatan didalam perpustakaan, adanya dorongan yang mempengaruhi diri seseorang 

untuk melakukan sebuah tindakan agar tujuan yang mereka ingin kan dapat terwujud 

hal yang mampu menimbulkan dorangan adalah adanya motivasi yang timbul dan 

sehingga dapat mendorong seseorang untuk mencapai tujuannya, motivasi tersebut 

dapat mendorong seseorang dari dua faktor yakni dorongan dari dalam diri sendiri 

yakni dorongan intinsik sedangkan dari luar yakni ekstrinsik, motivasi sangat penting 

bagi kehidupan manusia dikarenakan motivasi sebagai daya dorong seseorang untuk 

melakukan tindakan. 

 Motivasi yang terdapat pada diri memiliki dua faktor yang mampu mendorong 

yakni motif intrinsik(dari dalam) dan ekstrinsik (dari luar) dari kedua dorongan inilah 

yang mampu membuat timbulnya motivasi dalam diri seseorang guna memenuhi 

tujuan yang ingin dicapainya, hal ini sama dengan kondisi pelajar SMP yang berada 

di sekolah SMP AL – HIKMAH yang memanfaatkan perpustakaan yang disediakan 

oleh pihak sekolah, pemanfaatan perpustakaan oleh murid SMP AL – HIKMAH ini 

dikarenakan ada motivasi yang mendorong untuk mereka memanfaatkan berbagai 

fasilitas layanan yang telah disediakan oleh pihak perpustakaan tentunya ada dua 

faktor yang memotivasi mereka untuk melakukan pemanfaatan perpustakaan yakni 

faktor intrinsikdan motif ekstrinsik, dimana faktor intrinsik adalah dimana timbulnya 

dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sebuah tindakan demi memenuhi 

kebutuhannya ataupun untuk mencapai tujuannya, sedangkan faktor ekstrinsik adalah 

sebuah dorongan yang menimbulkan motivasi yang datangnya dorongan tersebut dari 

luar diri seseorang, sehingga disini motivasi dapat dikatakan sebagai daya dorong 

yang menggerakkan pelajar untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan yang 

mereka inginkan. 

 Motivasi ini lah yang mendorong pelajar memanfaatkan perpustakaan yang 

ada di SMP AL HIKMAH dengan dua faktor pendorong yakni faktor intrinsik yang 

cendrung muncul dari dalam diri sendiri atau karena kebutuhannya sendiri untuk 

mencapai sebuah tujan yang diinginkan, sedangkan dari faktor ekstrinsiknya 

dorongan tersebut muncul karena dapat pengaruh dari lingkungan peprustakaan 

tersebut. Oleh sebab itu motivasi merupkan alat pendorong sebuah tindakan 

seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. 



 Penelitian ini berguna untuk melihat bagaimana sebuah proses yang dilakukan 

responden yang timbul dari dua faktor yakni intrinsik dan ekstrinsik sehingga 

muncullah kegiatan – kegiatan yang melatar belakangi ketercapaian sebuah keinginan 

yang diharapkan, dalam hal ini perpustakaan harus dimiliki oleh instansi sekolah 

karena peprustakaan memiliki nilai informasi yang terkandung dapat membantu 

responden mencapai tujuan – tujuan yang diinginkan ketika berada didalam maupun 

diluar sekolah untuk itu perpustakaan tidak boleh melupakan fasilitas serta 

kenyamanan hal ini seperti yang diungkapkan (lasa 2007) tata ruang perpustakaan 

hendaknya berpedoman pada prinsip-prinsip arsitektur yang meliputi kenyamanan, 

keindahan, dan keharmonisan ruangan. Dengan penyusunan konsep yang baik akan 

memberikan kepuasan fisik dan psikis kepada para punggunanya. Oleh karena itu 

dalam penyusunan konsep perpustakaan harus diperhitungkan tentang kebutuhan 

pemakai, tata ruang, dan lingkungan di sekitar perpustakaan“hal ini juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (santoso :2008) yang menyatakan bahwa 

sebanyak 90% responden mengunjungi perpustakaan dikarenakan fasilitas penunjang 

perpustakaan yang membuat mereka nyaman dan sejuk dikarenakan lengkapnya 

fasilitas pendukung perpustakaan serta penataan tata ruang nyaman dan 

kelengkapannya meliputi computer, jaringan internet, jaringan WIFI dan AC ”. 

 Keberadaan teknologi informasi dan penataan ruang merupakan salah satu 

yang menjadikan motivasi user dalam mengunjungi perpustakaan karena 

perpustakaan mampu memberikan inovasi teknologi dan tata ruang untuk menunjang 

kemajuan perpustakaan tersebut, semua inovasi tersebut dilakukan demi kepuasan 

pengguna serta memotivasi user untuk datang kembali keperpustakaan dan juga bisa 

mendorong orang untuk memanfaatkan peprustakaan bagi mereka yang belum pernah 

mengunjungi perpustakaan dan dengan adanya inovasi teknologi dan pengaturan tata 

ruang mempermudah pengguna untuk mengakses kebutuhan informasinya. Meskipun 

revolusi informasi mampu menghasilkan teknologi informasi yang canggih yang 

berguna mempermudah pencarian informasi akan tetapi masih ada yang tetap 

mengunjungi perpustakaan sebagai bahan rujukan dalam mencukupi kebutuhan 

informasi mereka dikarenakan nilai informasi yang ada di perpustakaan lebih bersifat 

akurat serta relevan. Fenomena yang ada membuat peneliti ini melakukan penlitian 

mengenai hal yang terjadi di lingkungan SMP Al-Hikmah yang memiliki presentase 

kunjungan yang sangat tinggi pada setiap bulannya yang dilakukan oleh siswa/siswi 

SMP Al-hikmah, dari fenomena yang ada dilapangan tersebut membuat peneliti ingin 

meniliti mengenai motivasi dari siswa/siswi SMP Al-Hikmah dalam pemanfaatan 

perpustakaan, yang pada dasarnya timbulnya sebuah motivasi tersebut didasari akan 

adanya dua faktor yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik, dimana faktor tersebut 

memiliki fungsi yang berbeda dalam mendorong siswa/siswi dalam memanfaatkan 

perpustakaan yakni faktor intrinsik adalah faktor yang mempengaruhi motivasi 

siswa/siswi dari dalam diri mereka sendiri tanpa adanya pengaruh atau dorongan dari 

luar diri mereka sendiri, sedangkan kalau faktor ekstrinsik adalah faktor yang 

mempengaruhi individu dari luar diri mereka jadi faktor intrinsik akan berfungsi jika 

ada rangsangan dari luar individu tersebut, dengan adanya rangsangan dari luar 



individu maka faktor tersebut akan berfungsi dan mampu mendorong siswa/siswi 

untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan yang diinginkannya Dalam 

penelitian kali ini juga sedikit berbeda dari penelitian yang sudah pernah di lakukan 

oleh peneliti lainnya terkait motivasi karena beberapa penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi siswa/siswi dalam memanfaatkan 

perpustakaan, sedangkan dalam hal ini saya sebagai peneliti ingin mengulas lebih 

dalam terkait faktor yang mempengaruhi responden dalam hal ini yaitu siswa-siswi 

SMP AL-HIKMAH Surabaya yang mana faktor atau dorongan dalam motivasi 

tersebut dibagi dalam dua yaitu dorongan intrinsik dan ekstrinsik.  

 

Rumusan masalah 

  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka 

dapatdirumuskan masalah yang dapat diteliti : 

1. Manakah yang lebih dominan antara faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik dalam 

mendorong siswa atau siswi untuk  memanfaatkan perpustakaan SMP AL – 

HIKMAH ? 

 

Motivasi 

 Motivasi merupakan adalah suatu daya dorong yang dimiliki seseorang untuk 

melakukan berbagai hal yang dinilai akan memberikan kesuksesan. Dorongan ini 

menjadikan seseorang untuk terus melakukan kegiatan atau tingkah laku untuk 

mencapai tujuan, hal ini juga didukung oleh pernyataan dari (winardi, 2002) yang 

menyatakan bahwa motivasi berasal dari kata latin yakni movere yang memiliki 

pengertian “penggerak”. Penggerak disini dapat diartikan melakukan sebuah kegiatan 

atau pekerjaan agar apa yang diinginkan dapat terwujud dan akhirnya mampu 

memenuhi kebutuhan, penggerak dalam hal ini akan menimbulkan sebuah dorongan 

terhadap seseorang dan dorong tersebut akan muncul dari dalam diri kalau muncul 

dorongan dari dalam diri disebut motivasi intrinsik (motivasi intrinsik) dan kalau 

dorongan tersebut muncul dari luar diri disebut motivasi ekstrinsik (motivasi 

ekstrinsik), motivasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, peran yang 

dijalankan motivasi dikehidupan seseorang adalah sebagai daya dorong untuk 

seseorang tersebut melakukan kegiatan ataupun tindakan demi mencapai tujuan dan 

keinginannya. 

 Motivasi yang muncul dalam diri individu diawali oleh kebutuhan dan tujuan 

yang diinginkan sehingga individu tersebut melakukan suatu tindakan ataupun 

kegiatan agar apa yang diinginkan bisa sesuai dengan harapannya, komponen 

motivasi yang mampu mempengaruhi individu untuk mampu mencapai tujuan yang 

diinginakan terdiri dari dua sisi yakni sisi dorongan intrinsik dan dorongan dari sisi 

ekstrinsik, pada sisi intrinsik dorongan tersebut berasal dari dalam diri individu dan 

dorongan ekstrinsik muncul dari luar diri individu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik 



sering disebut dengan motivasi intrinsikdan ekstrinsik. Adanya motivasi ini 

menjadikan individu mengalami perubahan kearah yang lebih baik hal ini terjadi 

karena individu tersebut menginginkan tujuan dan kebutuhannya terpenuhi.  

 Penelitian ini akan mengetahui mengenai motivasi yang muncul dari 

responden SMP AL – HIKMAH dalam memanfaatkan perpustakaan, peneliti akan 

meneliti motivasi apa yang mempengaruhi dan memberikan pengaruh terbesar ke 

responden dalam memanfaatkan pelayanan di perpustakaan SMP AL – HIKMAH, 

Motivasi yang akan diteliti meliputi adanya faktor ekstrinsik yang berasal dari luar 

individu pengguna dan faktor intrinsik yang berasal dari dalam diri individu itu 

sendiri. Sondang p siagian mengemukakan bahwa dalam sebuah motivasi terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi motivasi yakni : faktor motivasi intrinsik yang bersal 

dari dalam diri sendiri yang memiliki hubungan dengan apa yang yang telah 

dicapainya, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasala dari luar 

lingkungan individu tersebut,dua faktor yakni intrinsik dan ekstrinsik, intrinsik adalah 

daya dorong yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan dorongan ekstrinsik 

merupakan faktor motivasi yang muncul dari pihak – pihak luar yang mampu 

menimbulkan dorongan lebih dalam kektika melakukan suatu usaha tertentu. 

Motivasi intrinsik dan ekstrinsik lebih dikenal dengan sebutan motivasi intrinsikdan 

ekstrinsik, dan dapat disimpulkan bahwa adanya motif intirinsik berasal dari dalam 

diri individu sedangkan motif ekstrinsik berasal dari luar diri individu itu sendiri. 

Motivasi tersebut berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh peneliti karena akan 

memahami lebih dalam bagaimana perilaku motivasi dalam memanfaatkan 

perpustakaan yang berada di SMP AL – HIKMAH Surabaya sehingga dengan begitu 

akan dapat mengetahui apa daya dorong maupun daya tarik yang mampu 

mempengaruhi dan memotivasi siswa / siswi dalam memanfaatkan perpustakaan 

SMP AL – HIKMAH Surabaya, dengan adanya motivasi tersebut menjadi dasar 

utama individu untuk memuaskan berbagai kebutuhannya yang akan didorong oleh 

motif ekstrinsik dan intrinsik dengan begitu motivasi siswa / siswi SMP AL – 

HIKMAH akan ditentukan oleh kebutuhan – kebutuhan yang dimiliki oleh siswa / 

siswi SMP  AL – HIKMAH, misalnya motivasi ingin berprestasi yang termasuk salah 

satu motif intrinsiksedangkan dorongan ekstrinsik adalah ingin nya menikmati 

koleksi di perpustakaan sehingga menjadikan dorongan individu untuk memanfaatkan 

perpustakaan sekolah. 

 Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dalam diri siswa itu sendiri 

guna memenuhi kebutuhan dan tujuan – tujuan siswa itu sendiri hal ini membuat 

motivasi intrinsik kini sering disebut dengan motivasi murni atau motivasi yang 

sebenarnya adalah adanya pengaruh dan dorongan intrinsik yang terjadi sehingga 

menimbulkan motivasi pemanfaatan perpustakaan. 

 

  



 Konsep 

1) kebutuhan pemenuhan untuk memenuhi ilmu pengetahuan yang 

digunakan untuk bersaing didalam atau diluar sekolahnya 

(berprestasi), dorongan intrinsik ini muncul untuk melakukan suatu 

kegiatan yang memilki arah untuk menuju tujuan yang diinginkan, dan 

kegiatan dapat memunculkan motivasi untuk individu melakukan 

suatu perbuatan agar tercapai tujuannya yang diinginkan. 

2) Sosialisasi, setiap individu tidak lepas dari pengaruh sosial untuk 

melakukan proses sosialisasi dengan kelompok lain demi menunjang 

eksistensi mereka didalam sekolah maupun disekolahan, dengan 

bersosialisasi dapat memperbarui informasi didalam pergaulannya. 

3) Pemenuhan kebutuhan informasi yang diinginkan, didalam 

perpustakaan menyediakan berbagai macam koleksi pustaka serta 

sumber – sumber informasi lainnya, ketersedian bahan bacan tersebut 

sangat berguna bagi siswa / siswi dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi mereka sehari – hari.  

4) Sarana rekreasi dengan  kejenuhan yang terjadi dalam kegiatan belajar 

mengajar 

 

 Motivasi selanjutnya adalah adanya motif ekstrinsik yang bersumber dari 

 luar pengaruh diri individu yang meliputi : 

1) Keadaan dan suasana perpustakaan yang mendorong siswa / siswi 

untuk memanfaatkan perpustakaan, kenyamanan merupakan salah satu 

faktor penting untuk menjadi pendorong pemanfaatan perpustakaan 

dengan adanya kenyamanan yang ditawarkan oleh perpustakaan 

semakin membuat siswa / siswi memiliki tingkat motivasi yang tinggi 

karena dengan kenyamanan membuat pengguna perpustakaan 

merasakan rasa aman, tidak gelisah, tidak tertekan, oleh karena itu 

pentinganya kenyamanan di perpustakaan. 

2) Tata ruang perpustakaan dan desain interior, dengan adanya tata ruang 

serta desain interior  yang menarik dapat mendorong siswa / siswi 

untuk mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan karena dengan 

adanya desain interior yang menarik akan menimbulkan rasa nyaman 

bagi pengunjung karena adanya daya tarik dari desain interior tersebut 

yang membuat user yang datang ke perpustakaan merasa bebas 

melakukan kegiatan yang mereka inginkan, serta adanya tata ruang 

yang benar dan menarik membuat user yang datang ke perpustakaan 



merasakan tentram dan nyaman dalam melakukan kegiatan di 

peprustakaan karena dengan adanya tata ruang yang benar serta 

berstandart akan menambah semangat dalam membaca maupun 

mengerjakan tugas karena dengan tata ruang serta desain interior yang 

benar dan menarik akan memberikan kesan rileks user. 

3) Kepuasan pengunjung merupakan salah satu indicator kesuksesan 

perpustakaan dalam melayani user yang berkunjung keperpustakaan 

yang berujung pada kepuasaan pengunjung yang datang ke 

perpustakaan, hal ini dapat dilihat dari pelayanan pustawakan dan 

fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan karena dengan fasilitas 

perpustakaan dan pelayanan pustakawan yang prima dapat 

memberikan kesan positif terhadap perpustakaan tersebut dan juga 

menjadi salah satu daya tarik atau motif responden tersebut 

mengunjungi perpustakaan dan memanfaatkan perpustakaan tersebut, 

karena dengan fasilitas yang ada dan layanan prima yang dilakukan 

pustakawan akan membuat user yang mengunjungi perpustakaan 

merasa diperhatikan dan dihargai oleh perpustakaan tersebut.  

4) Penghargaan atau pujian yang diberikan di lingkungan sosial mereka 

akan melakukan apa yang ingin mereka lakukan karena mengharap 

sebuah imbalan dan penghargaan di lingkungan sosial mereka hal ini 

akan membuat dorongan ekstrinsik karena pengaruh dari orang lain. 

 Motivasi didorong oleh dua faktor yakni ekstrinsik dan intrinsikyang akan 

mendorong individu melakukan kegiatan yang bisa mewujudkan keinginan individu 

tersebut, dan dorongan tersebut akan muncul dari intrinsik yang membuat individu 

tersebut akan melakukan sesuatu hal atau kegiatan yang dinilai mampu memberikan 

keuntungan bagi mereka dan dapat membatu meraih apa yang individi ingin kan, 

sedangka motif ekstrinsik merupakan adanya dorongan dari luar diri individu 

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah kuantitatif dengan metode 

deskriptif dan menggunakan pendekatan survey dan pengamatan. Metode penelitian 

ini dipilih agar peneliti bisa mendapatkan yang spesifik untuk menjawab rumusan 

masalah yang diteliti mengenasi faktor – faktor apa sajakah yang menjadi motivasi 

siswa / siswi dalam mengunjungi perpustakaan SMP AL – HIKMAH, lokasi 

penelitian ini berada diPerpustakaan SMP al – hikmah Surabaya menjadi tempat 

penulis untuk melakukan penelitian, Maka populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

/ siswi sekolah menengah pertama al – hikmah dengan jumlah populasi 929 

siswa/siswi, yang mana pada pengambilan populasi ini ditunjukkan kepada responden 

sekolah menengah pertama al – hikmah yang sedang dalam pemanfaatan layanan 

perpustakaan yang telah disediakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 



pengambilan sampel yang dilakukan dengan sampel non probabilitas (non probability 

sampling). Teknik yang digunakan adalah teknik simple random sampling yaitu 

teknik untuk mendapatkan secara simple karena pengambilan sampel anggota 

populasi dilkukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

tersebut dan dihitung menggunakan teori Yamane dan hasil sampelnya adalah 90 

sampel. 

Pembahasan 

peneliti akan menyajikan hasil dari temuan data berupa data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil lapangan berdasarkan penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh 

peneliti di SMP Al – Hikmah Surabaya. Setelah data hasil kuesioner terkumpul maka 

dilakukan analisis untuk membahas masalah penelitian dan mengungkap motivasi 

pemanfaatan perpustakaan di SMP Al – Hikmah Surabaya. Dalam penyajian data 

akan dibagi menjadi beberapa aspek yang sesuai dengan data yang didapat 

dilapangan. 

Motivasi intrinsik 

 Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

untuk meraih cita – cita atau keinginan yang ingin dicapainya, hal ini senada dengan 

(Hani Handoko,2003:252) yang berpendapat bahwa kondisi pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai 

tujuan hal ini juga tercermin pada penelitian ini dimana pada table III.1 responden 

dominan memilih setuju sebanyak 64,4% yang pada pernyataan tersebut menyatakan 

bahwa perpustakaan menyediakan informasi yang dapat menunjang prestasi belajar 

siswa / siswi didalam sekolah maupun ketika mereka berda di luar sekolah, 

dikarenakan diperpustakaan tersedia koleksi – koleksi yang jumlah sangat memadai 

dan kualitas koleksi yang perpustakaan sangat berkualitas dari segi isi bukunya, 

sehingga buku – buku yang berada di perpustakaan sering dimanfaatkan menjadi 

bahan rujukan mereka ketika mengerjakan tugas dari guru hal ini dikarenakan ke 

orisinalitasan sebuah buku sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilkukan peneliti pada table III.2 yang menyatakan 

66,7% memilih setuju bahwa buku diperpustakaan dapat dijadikan rujukan untuk 

mengerjakan tugas dari guru dikelas daripada menggunakan media internet sebagai 

bahan rujukan mereka. Pada table III.8 yang menyatakan bahwa buku menjadi 

rujukan utama siswa / siswi al – hikmah dalam mengerjakan tugas – tugas dari guru 

entah itu tugas individu maupun kelompok lebih senang menggunakan buku yang 

dipinjam dari perpustakaan untuk dipinjam dibawa pulang kerumah maupun hanya 

untuk mengerjakan tugas diperpustakaan, hal ini mengacu pada jawaban responden 

yang sebanyak 62,2% memilih setuju bahwa buku menjadi bahan rujukan utama 

mereka dalam mengerjakan tugas – tugas sekolah yang diberikan oleh guru mereka, 

dari ketiga tabel dapat dilihat bahwa buku yang disediakan di perpustakaan menjadi 

dorongan internal untuk siswa / siswi dalam memanfaatkan perpustakaan al – 



hikmah, dan buku yang ada diperpustakaan menjadi bahan utama bagi mereka untuk 

menggali informasi yang bersifat akademis maupun bersifat pengetahuan umum hal 

ini sependapat dengan Arden N frandsend dalam sondang 2004 yang menyebutkan 

dalam motivasi intrintinsik meliputi adanya dorongan ingin tahu dan menyelidiki 

dunia serta adanya dorongan ingin tahu kebutuhan untuk menguasai ilmu 

pengetahuan yang berguna bagi dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa buku – buku 

yang ada di perpustakaan mampu menimbulkan motivasi intrinsik bagi siswa dalam 

pemenuhan kebutuhan informasi dan penggalian pengetahuan mereka, seperti di tabel 

III.9 dari 90 responden yang memilih setuju jika koleksi diperpustakaan mampu 

menjadi solusi mereka ketika mengerjakan tugas – tugas dari guru yakni ada 42 

responden atau sekitar 46,7%alasan yang dominan mereka memilih setuju 

dikarenakan koleksi di perpustakaan cukup banyak dan lengkap mulai dari buku mata 

pelajaran hingga literature yang berbahasa asing perpustakaan menyediakannya, 

selain itu di perpustakaan al hikmah juga menyediakan koleksi non buku yakni 

koleksi AV yang menurut para siswa / siswi dapat menjadi sarana rekreasi dan 

penambahan informasi bagi mereka, koleksi AV di perpustakaan al hikmah 

menyediakan film, tutorial, pengisi suara dalam tes bahasa inggris, jurnal ilmiah, dan 

bagi mereka koleksi AV yang disediakan di perpustakaan al–hikmah sering mereka 

manfaatkan hal ini tergambar pada tabel nomer III.10 dengan jumlah siswa memilih 

setuju sebanyak 48,0% atau 36 responden dengan pernyataan pada tabel III.10 

tersebut. Motivasi belajar yang muncul dari dalam diri siswa / siswi mendorong 

mereka untuk memanfaatkan perpustakaan yang disediakan oleh sekolah kerana 

menurut mereka perpustakaan menyediakan informasi yang mereka butuhkan hal ini 

ditunjukkan pada tabel nomer III.11 ada 46,7 % persen responden memilih setuju, 

motivasi intrinsik yaitu motif – motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

memerlukan rangasangan dari luar, karena didalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesauatu (syaiful bahri, 2002 : 115) hal ini dibuktikan  

oleh siswa / siswi pada tabel III.15 yang menyatakan bahwa mereka mengunjungi 

perpustakaan karena adanya dorongan untuk menambah nilai akademis dengan 

memanfaatkan buku yang disediakan oleh perpustakaan ada 58,9% responden 

memilih setuju dengan pernyataan tersebut dan hal ini senada dengan pernyataaan 

yang diucapkan oleh syaiful bahri tersebut. Selain dalam pemanfaatan bahan bacaan 

siswa / siswi di al-hikmah memanfaatkan menjadi ruang diskusi dan pemanfaatan 

internet untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka karena informasi menjadi 

salah satu kebutuhan yang menadasar bagi para siswa / siswi untuk mendukung naik 

nya prestasi akedemi maupun non akademik mereka didalam sekolah maupun luar 

sekolah sehingga mereka memanfaatkan perpustakaan untuk kegiatan yang 

berhubungan dengan pencarian infromasi yang mereka butuhkan hal ini bisa dilihat 

pada tabel no III.3 yang menyatakan diskusi dan memanfaatkan akses internet 

merupakan kegiatan mereka selain meminjam buku yang disediakan oleh 

perpustakaan dengan prosentase 48,9% responden memilih setuju, hal ini senada 

dengan apa yang diucapkan oleh Menurut (Ibrahim et al, 2003) motivasi adalah motif 

atau dorongan atau kebutuhan yang merupakan suatu tenaga yang berada pada diri 



individu atau siswa yang mendorongnya untuk berbuat mencapai suatu tujuan yang 

mereka inginkan dalam tabel tersebut terlihat siswa memanfaatkan perpustakaan 

untuk mencari informasi yang mereka inginkan, bukan hanya dengan memanfaatkan 

koleksi yang tersedia tetapi juga memanfaatkan fasilitas internet yang disediakan oleh 

perpustakaan, penggunaan internet oleh siswa / siswi ini merupakan alternative bagi 

mereka ketika ingin mendapatkan informasi dengan cepat, selain itu mereka juga 

memanfaatkan ruang perpustakaan untuk berdiskusi dengan teman mereka, hal ini 

berguna ketika mereka menemukan kerancuan informasi agar mereka dapat 

menyatukan pendapat mereka, dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

pemanfaatan perpustakaan tidak hanya untuk menggali atau mencari informasi 

melalui bahan pustaka tetapi mereka dapat memanfaatkan segala fasilitas yang 

disediakan oleh perpustakaan guna memenuhi kebutuhan informasi yang mereka 

inginkan. 

 Siwa/siswi di SMP Al-Hikmah memiliki keinginan untuk bersosialisasi dan 

diskusi di perpustakaan hal ini mendorong siswa/siswi untuk mengunjungi 

perpustakaan, karena bersosialisasi merupakan kebutuhan manusia sebagai mahluk 

sosial sehingga dengan adanya perpustakaan mmapu mengakomodir kebutuhan sosial 

mereka, hal ini dapat dilihat dalam tabel III.16 dimana 48,9% responden setuju 

bahwa perpustakaan menjadi salah satu tempat yang digunakan untuk siswa/siswi 

berososialisasi dan berdiskusi secara bebas bukan hanya membahas mata pelajaran 

maupun kegiatan disekolah, selain itu pada hasil tabel III.4 yang menyatakan bahwa 

perpustakaan juga sering mengadakan lomba atau kegiatan, ada 54,4 % responden 

menyatakan setuju untuk hal tersebut, pada dasarnya memang perpustakaan Al-

hikmah sering mengadakan lomba tingkat sekolah yang yang lomba tersebut 

diadakan disela – sela kegiatan tengah semester hal ini dilakukan untuk memberikan 

aktualisasi pada siswa / sisiwi Al-hikmah. Selain mengadakan lomba yang 

memanfaatkan perpustakaan, klub baca buku SMP Al-hikmah pun terkadang 

mengadakan bedah buku yang boleh diikuti oleh seluruh siswa / siswi SMP Al-

hikmah, mereka juga mendukung bahwa perpustakaan bukan hanya menjadi tempat 

menambah infromasi melalui bahan pustaka yang disediakan atau pencarian 

informasi dengan memanfaatkan jaringan wifi yang disediakan, akan tetapi mereka 

mendukung pemanfaatan perpustakaan menjadi ajang sharing information melalui 

kegiatan maupun lomba yang diadakan perpustakaan, dengan begitu siswa / siswi 

mampu menyalurkan keinginan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran 

dengan siswa/siwi dari kelas maupun tingkat yang berbeda, dari hasil penelitian pada 

tabel no III.5 siswa / siswi antusias dalam mengikuti kegiatan yang diadakan di 

perpustakaan hal ini merujuk pada hasil penelitian yang terpapar pada tabel tersebut 

yang ada 47,3% siswa/siswi pernah mengikuti kegiatan yang berada diperpustakaan, 

hal ini relevan dengan salah satu fungsi dari perpustakaan yang disebutkan oleh 

(Djamarah,2002:123) yakni, Motivasi berfungsi sebagai pendorong untuk 

mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar, hal 

ini sesuatu yang benar untuk anak didik dalam proses belajar di sekolah dengan 



mengikuti kegiatan atau lomba yang diadakan perpustakaan membuat mereka 

menambah informasi mereka dan juga melatih kebranian dalam mengungkapkan 

infromasi atau ilmu yang dimiliki. Secara tidak langsung mereka juga belajar untuk 

berkomunikasi dan sosialisi dengan teman sebaya, hal ini juga berkaitan dengan tabel 

III.6 yakni sebanyak 65,6% responden memilih “setuju” mengenai kegiatan yang 

dilakukan di perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi, menurut pernyataan 

diatas mengikuti kegiatan di perpustakaan adalah salah satu pendorong siswa / siswi 

untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mereka butuhkan dan mencapai kualitas 

ilmu yang mereka inginkan, selain itu bagi mereka akan memunculkan kebanggan 

dalam diri mereka ketika mengikuti kegiatan yang diadakan di perpustakaan dan 

menimbulkan perasaan bangga bagi mereka yang mengikuti, perasaan bangga ini 

timbul akibat dari adanya kepuasan dalam diri mereka untuk membuktikkan kepada 

teman – teman maupun orang tua mereka. Pada akhirnya perpustakaan merupakan 

tempat yang dipilih oleh siswa/siswi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan 

karena menurut responden perpustakaan merupakan tempat yang nyaman dan tenang 

untuk mengerjakan tugas dari guru mereka, serta banyak sumber informasi yang bisa 

mereka manfaatkan. 

 Pernyataan dari responden tersebut juga didukung oleh tabel III.7 yang 

menyatakan bahwa perpustakaan menjadi tempat pilihan bagi siswa/siswi untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ada 62,2% memilih setuju untuk 

pernyataan diatas, mereka memilih mengerjakan di perpustakaan dikarena menurut 

mereka dengan mengerjakan diperpustakaan akan memberikan rasa percaya diri 

bahwa tugas yang diberikan oleh guru mampu terselesaikan dengan baik, sebab 

diperpustakaan disediakan fasilitas yang memungkingkan mereka menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru mereka. Diperpustakaan juga menyediakan fasilitas 

lain untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para user yakni adanya fasilitas wifi 

dan jaringan internet hal ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan user yang datang 

ke perpustakaan, hal ini menjadi salah satu motivasi intrinsik bagi siswa/siswi dalam 

memanfaatkan internet karena bukan rahasia umum lagi bahwa di Indonesia 

penggunaan internet telah menjadi kebutuhan sekunder yang mulai merangka naik 

menjadi kebutuhan primer hal ini dibuktikkan oleh data dari “APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) dalam publikasi risetnya yang merangkum 

lanskap pengguna teknologi di tahun 2014 mengatakan bahwa 84 persen dari 

responden setiap hari mengakses internet, dan kebanyakan darinya mengakses 

internet antara 3 hingga 5 jam per hari” dari paparan tersebut hal ini berkaitan dengan 

tabel III.12 pada tabel tersebut sebanyak 46,7% responden setuju dengan 

penyediaannya fasilitas internet yang telah disediakan oleh perpustakaan karena bagi 

mereka penyediaan internet di perpustakaan menimbulkan opsi lain dalam 

pemenuhan kebutuhan informasi mereka, karena terkadang mereka merasa jenuh 

menggunakan bahan pustaka yang telah disediakan oleh perpustakaan, disebabkan 

jika mereka menggunakan bahan pustaka mereka perlu mencari di rak perpustakaan 

terlebih dahulu dan menurut mereka kurang efisiensi waktu oleh karena itu mereka 



memilih menggunakan internet, mereka tergerak dengan sendirinya untuk mencari 

kebutuhan informasi yang mereka inginkan dan guna mencapai tujuan yang mereka 

inginkan khususnya dalam berprestasi dilingkup sekolah, hal ini sesuai dengan apa 

yang dikatan oleh (P.Siagian, 2004:138) yang memberikan definisi motivasi sebagai 

daya dorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk mengerahkan 

kemampuan, tenaga dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dari definisi motivasi dan pernyataan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa siswa/siswi akan melakukan segala hal untuk memnuhi kebutuhan 

informasi mereka selain dengan memanfaatkan bahan pustaka yang ada 

diperpustakaan atau koleksi lainnya mereka akan melakukan pencarian lewat fasilitas 

wifi dan internet yang telah disediakan oleh perputakaan, sehingga siswa/siswi rela 

membawa laptop ke perpustakaan untuk di koneksikan dengan wifi diperpustkaan, 

aktifitas penggunaan wifi atau internet di perpustakaan al-hikmah begitu intens atau 

sering dilakukan siswa/siswi hal ini dibuktikan pada tabel III.14 ada 55,6% 

responden menyatakan setuju bahwa mereka sering memanfaatkan akses wifi 

diperpustakaan, mereka merasa bahwa wifi yang berada diperpustakaan kecepatan 

aksesnya cukup memadai untuk digunakan browsing di search engine seperti: 

opera,mozila, dan google chrome. Dapat dilihat pada tabel III.13 yang menyatakan 

bahwa kecepatan internet di perpustakaan cukup memadai digunakan untuk mencari 

informasi yang mereka butuhkan yakni ada 43,3% menyatakan bahwa kecepatan 

internet di perpustakaan cukup memadai dan mampu menjadi opsi mereka dalam 

memenuhi kebutuhan informasi mereka.  

 Diperpustakaan sumber informasi yang ada merupakan sumber yang akurat 

untuk dijadikan sebuah refrensi bagi para siswa/siswi yang membutuhkan informasi 

maupun pengetahuan untuk menjawab tugas – tugas dan menambah ilmu 

pengetahuan mereka, diperpustakaan mereka sumber – sumber informasinya 

merupakan sumber yang terpercaya karena koleksi yang ada berupa buku, karya tulis 

ilmiah, dan ebook, ketiga koleksi tersebut telah melewati serangkaian uji coba 

maupun kajian – kajian yang telah dilakukan sebelum dicetak atau dipasarkan ke 

umum. Menurut mereka bahan atau sumber informasi tersebut mampu memberikan 

informasi yang akurat dan bisa terpercaya untuk dijadikan sumber informasi bagi 

mereka ditabel III.17 46% responden menjawab setuju jika diperpustakaan tersebut 

informasi yang mereka jadikan refrensi merupakan informasi yang akurat dan bisa 

terpercaya, oleh sebab itu mereka lebih memilih mengerjakan tugas – tugas di 

perpustakaan dari pada di ruang kelas ataupun dihalaman sekolah, hal tersebut senada 

dengan (Hamalik,2004) berpendapat bahwa motivasi instrinsik adalah motivasi yang 

tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan 

siswa sendiri, mereka memiliki motivasi intrinsik untuk memanfaatkan perpustakaan 

untuk keperluan mereka dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan dari guru 

mereka dan menjadikan koleksi di perpustakaan sebagai refrensi yang menurut 

mereka bisa diandalkan selain itu di perpustakaan juga ada informasi yang menurut 

mereka unik dan mereka sebelumnya belum pernah tahu karena buku – buku koleksi 



yang ada bukan hanya dari satu sumber saja tetapi ada banyak sumber yang dijadikan 

koleksi oleh perpustakaan, III.18 ditabel tersebut siswa/siswi setuju dengan hal 

tersebut bahwa ketika mereka ke perpustakaan mereka mendapatkan infromasi yang 

sebelmunya tidak mereka tau atau bahkan tergolong unik 51,1% responden setuju 

dengan hal tersebut dengan begitu mereka  dapat mengeksplor pengetahuan umum 

mereka maupun pengetahuan mata pelajaran mereka dan hal tersebut dapat menjadi 

kebanggaan tersendiri bagi mereka ketika mereka memiliki pengetahuan yang tidak 

orang lain miliki dengan begitu siswa/siswi yang memanfaatkan peprustakaan 

tersebut dapat memiliki pengetahuan yang luas yang melebihi individu dikelasnya. 

 Buku yang ada diperpustakaan banyak memiliki informasi yang terkandung 

didalamnya, informasi yang terkandung dalam bahan pustaka terasebut mampu 

memberikan solusi dalam pengerjaan tugas sekolah bagi siswa/siswi di SMP Al-

Hikmah, hal ini sependapat dengan (sulistyo basuki, 2004:50) bahwa perpustakaan 

sekolah perpustakaan yang berada di disekolah yang sepenuhnya dikelola oleh 

sekolah yang bersangkutan, yang memiliki tujuan utama membantu sekolah untuk 

mencapai tujuan khusus dan tujuan pendidikan pada umumnya, di perpustakaan Al-

Hikmah ini perpustakaan yang ada menjalankan fungsinya dalam memnuhi 

kebutuhan khusus maupun umum, hal ini terbukti pada tabel III.19 terbukti bahwa 

58,9% siswa /siswi menyatakan bahwa koleksi yang ada diperpustakaan mampu 

membantu mereka mengerjakaan PR yang diberikan oleh guru, mereka membawa 

pulang koleksi untuk mengerjakan tugas dirumah masing – masing, menurut mereka 

membawa pulang koleksi dan mengerjakan tugas dirumah merupakan hal yang biasa 

mereka lakukan. Buku – buku yang ada diperpustakaan Al-Hikmah mampu 

memberikan informasi kepada siswa / siswi yang mengunjungi perpustakaan Al-

Hikmah hal ini karena perpustakaan selalu mengupdate koleksinya di setiap bulannya 

sehingga siswa/siswinya juga mampu memperbarui informasi mereka, dan ini 

menurut mereka sangat bermanfaat untuk mengetahui laju informasi di dunia global 

jadi bukan hanya dalam negeri tetapi mereka juga akan tau informasi di belahan dunia 

lainnya dan hal ini dibuktikan dalam penelitian ini pada tabel III.20 yang menyatakan 

bahwa koleksi yang ada di Al-Hikmah kaya akan informasi dan selalu up to date 

38,9% siswa/siswi setuju dengan hal tersebut. Hal ini merupakan dorongan motivasi 

internal bagi mereka dalam mengunjungi perpustakaan untuk memperolah tujuan 

yang mereka ingin kan. 

 

 

 

 

 



Motivasi Ekstrinsik 

 seperti yang sudah diketahui bahwa dalam pemanfaatan perpustakaan oleh 

siswa/siswi SMP Al-Hikmah didasari oleh dua factor motivasi yakni motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik, salah satunya motivasi ekstrinsik yang merupakan suatu 

dorongan yang berasal dari luar individu ataupun yang berasal dari lingkungan 

eksternal (ekstrinsik), dorongan tersebut mampu menggerakkan tingkah laku manusia 

dalam melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang individu tersebut 

inginkan. 

 Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, motivasi eksternal yang mampu 

mempengaruhi responden untuk datang keperpustakaan dan memanfaatkan 

perpustakaan. Salah satunya ialah keadaan ruang lingkup perpustakaan yang baik 

mampu mendorong siswa/ siswi untuk mengunjungi perpustakaan dan memanfaatkan 

perpustakaan tersebut hal ini merupakan salah satu bentuk dorongan dari luar diri 

mereka, pada tabel III.2.1 sebanyak 73,3% dari 100% responden menyatakan bahwa 

perpustakaan Al-Hikmah memiliki lingkungan cukup baik yakni lingkungan yang 

bersih, rapi,dan teratur hal tersebut menjadikan daya tarik bagi siswa/siswi untuk 

mengunjungi perpustakaan, bukan hanya lingkungannya yang teratur akan tetapi 

koleksi – koleksi diperpustakaan juga tertata rapi dan menurut klasifikasinya hal ini 

ditunjukkan pada tabel III.2.2. pada tabel tersebut sebanyak 57,8% responden setuju 

dengan keadaan koleksi diperpustakaan Al-Hikmah yang tertata rapi dan sesuai 

dengan nomer klasifikanya sehingga menurut respon dengan buku yang tertata rapi 

dan letaknya menurut nomer klasifikasinya bisa membantu dengan mudah ketika mau 

mencari bahan pustaka yang mereka inginkan karena semua telah terletak pada rak 

dengan nomer klasifikasi yang benar. Kenyamanan menjadi prioritas perpustakaan 

guna menarik siswa/siswi untuk datang memanfaatkan perpustakaan dan hal ini 

mampu mempengaruhi siswa/siswi untuk datang keperpustakaan dengan bukti pada 

tabel III.2.6 pada tabel tersebut sebanyak 56,7% responden setuju bahwa 

perpustakaan Al-Hikmah memiliki kenyamanan didalamnya yang membuat mereka 

mengunjungi perpustakaan tersebut guna melakukan kegiatan seperti mengerjakan 

tugas, maupun diskusi ringan diantara siswa/siswi, bukan hanya dari segi tempat yang 

menawarkan kenyamanan akan tetapi juga adanya kesesuaian desain di perpustakaan, 

terjaganya kerapian dan kebersihan perpustakaan serta memiliki fasilitas yang 

lengkap. Hal tersebut. 

 Suasana perpustakaan yang tenang dan bersih juga merupakan salah satu daya 

tarik siswa/siswi mengunjungi perpustakaan, dan hasil penelitian pada tabel III.2.7 

yang menyatakan bahwa suasana perpustakaan tenang dan bersih sebesar 61,1% 

responden memilih setuju dengan hal tersebut karena menurut mereka suasana 

diperpustakaan tenang membuat pikiran mereka lebih jernih ketika mengerjakan 

tugas serta mempermudah proses berfikir untuk mereka, hal tersebut menjadi salah 

satu motif eksternal pengunjung memanfaatkan perpustakan. Hal ini juga senada 



dengan Menurut (Sardiman, 2006) motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang akan 

aktif ketika mendapatkan dorongan atau rangasangan dari luar diri individu dan hasil 

penelitian yang diatas merupakan rangsangan dari luar diri individu guna 

memanfaatka perpustakaan yang telah tersedia di SMP Al-Hikmah. 

 Koleksi dan layanan fasilitas yang lengkap juga menjadi factor eksternal yang 

mempengaruhi responden dalam mengunjungi perpustakaan  karena dengan 

disediakan koleksi yang lengkap dan up to date akan mampu menarik perhatian 

siswa/siswi secara eksternal dan dengan adanya fasilitas layanan yang lengkap 

sebagai sarana penunjang user di perpustakaan, hal ini juga di terapkan di 

perpustakaan SMP Al-Hikmah dengan memberikan koleksi dan fasilitas yang 

lengkap di perpustakaan hal ini memberikan dorongan eksternal bagi mereka untuk 

mengunjungi perpustakaan pada tabel III.2.4 55,6% responden memilih setuju bahwa 

diperpustakaan Al-Hikmah memiliki koleksi dan fasilitas yang lengkap, karena 

menurut mereka dengan koleksi dan fasilitas yang lengkap mereka merasa mudah 

dalam mencari informasi yang mereka butuhkan, hal ini menjadi motivasi eksternal 

bagi siswa/siswi untuk memanfaatkan perpustakaan untuk menunjang pembelajaran 

yang mereka lakukan di luar kelas maupun didalam kelas, dan menurut siswa/siswi 

fasilitas di perpustakaan Al-Hikmah tergolong sangat baik sehingga mampu 

membantu mereka ketika mereka berada diperpustakaan hal ini dapat dilihat pada 

tabel III.2.5 63,3% responden menyatakan bahwa fasilitas perpustakan sangat baik 

menurut mereka, mereka menyatakan bahwa perpustakaan sudah bisa mengakomodir 

kebutuhan mereka di perpustakaan dengan fasilitas yang di berikan oleh 

perpustakaan, selain itu fasilitas yang diberikan berjalan lancar dan tidak ditemukan 

hambatan yang berarti dalam berjalannya layanan di perpustakaan sampai saat ini 

berjalan lancar dan dalam hasil penelitian ini pada Tabel III.2.8 56,7% responden 

berpendapat bahwa layanan yang ada diperpustakaan berjalan lancar dan sesuai 

dengan harapan siswa/siswi yang mengunjungi perpustakaan, dalam memanfaatkan 

perpustakaan tidak hanya ada dorongan intrinsik tetapi juga ada motif eksternal yang 

juga ikut berperan dalam pemanfaatan perpustakaan, diperpustakaan layanan yang 

ada sudah mampu mencukupi kebutuhan user yang mengunjungi perpustakaan 

diantaranya adalah layanan sirkulasi dan layanan refrensi kedua layanan ini menurut 

pengunjung perpustakaan sudah cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan 

mereka pada penelitian ini dan kinerja layanan yang diberikan oleh perpustakaan 

membuat pengunjung merasa puas atas layanan yang ada pada tabel III.2.10 

menyatakan pengunjung merasa puas dengan layanan yang disediakan oleh 

perpustakaan sebanyak 60,0% responden setuju dengan hal tersebut hal ini juga 

senada dengan (darmono, 2007) hakekat layanan perpustakaan sekolah adalah 

pemberian informasi kepada pemustaka perpustakaan, untuk itu perpustakaan harus 

menyediakan layanan yang baik dan lancar bagi pemustaka yang akan memanfaatkan 

perpustakaan untuk mencapai informasi yang dibutuhkan karena layanan dan fasilitas 

yang baik merupakan sebuah dorongan dari luar (eksternal) bagi siswa/siswi untuk 

memanfaatkan perpustakaan yang akan menimbulkan sebuah motivasi. 



 Keberadaan pustawakan di perpustakaan sangat membantu siswa ketika 

mereka berada diperpustakaan, karena tugas dan fungsi seorang perpustakaan begitu 

komplek di instansi perpustakaan, hal ini senada dengan pernyataan (Lasa Hs,2009) 

Librarian, pustakawan, penyaji informasi adalah tenaga professional dan fungsional 

dibidang perpustakaan, informasi maupun dokumentasi. Kinerja pustakawan juga 

merupakan tolak ukur sebuah perpustakaan dalam melayani pemustaka yang 

memanfaatkan perpustakaan tersebut dari kinerja pustakawan bisa dinilai apakah 

layanan yang disediakan untuk pemustaka sudah kah baik atau belum, dalam 

penelitian ini keberadaan pustakawan dirasa mampu membantu siswa/siswi ketika 

menemui kesulitan dalam menelusur infromasi di perpustakaan atau pun membantu 

dalam proses sirkulasi buku, penemuan letak buku di rak. Selain harus menguasai 

seluruh aspek yang berada di perpustakaan pustakawan pun harus mampu 

menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi user yang memanfaatkan perpustakaan 

dalam penelitian ini di tabel III.2.11 58,9% responden berpendapat bahwa 

pustakawan yang berada di Al-Hikmah berlaku ramah, sopan, dan santun dalam 

melayani sehingga mampu menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi user yang 

memanfaatka perpustakaan tidak ada rasa takut maupun khawatir ketika 

memanfaatkan perpustakaan, dan pada penelitian di tabel III.2.12 keberadaan 

pustakawan menurut mereka mampu membantu ketika mereka berada di 

perpustakaan 53,3%  responden menyatakan pustakawan begitu membantu mereka 

ketika berada di perpustakaan, mereka dapat melaksanakan tugas fungsional mereka 

secara professional dan penuh tanggung jawab. 

 Dalam mengunjungi perpustakaan terkadang mendapat motivasi dari 

seseorang dan membuat mereka merasa termotivasi untuk mengunjungi perpustakaan 

hal ini akan berdampak positif jika penerimaannya posfitif ke diri kita akan tetapi ini 

akan bisa berdampak negative karena hanya akan menjadi gengsi didalam kelompok 

pergaulan mereka, seringkali akan terjadi kesenjangan di pergaulan antara siswa / 

siswi yang tidak pernah ke perpustakaan dan yang sering ke perpustakaan sehingga, 

mereka ke perpustakaan hanya untuk memnunjukkan dan mempertahankan identitas 

mereka di kelas maupun lingkup sosial pergaulan, hal seperti ini berpengaruh dalam 

psikis siswa / siswi yang akhirnya pergi ke perpustakaan dengan terpaksa untuk 

mempertahankan dan identitas mereka di dalam pergaulan, hal seperti ini di Al-

Hikmah tidak dapat dipungkiri tetapi pada penelitian di tabel III.2.9 33,3% 

siswa/siswi tidak setuju bahwa mereka keperpustakaan hanya untuk mempertahankan 

indentitas mereka dalam pergaulan, menurut mereka keperpustakaan harus lah dari 

dalam hati dan dengan keperpustakaan merupakan cara mereka dalam mewujudkan 

cita – cita mereka dan juga pada tabel III.2.16 35,6% tidak setuju dengan asumsi 

bahwa mereka ke perpustakaan hanya untuk memperoleh kebanggan dalam 

lingkungan sosial mereka (guru, teman, keluarga, dan orang tua), pada hal tersebut 

siswa/siswi juga tidak setuju dnegan hal tersebut, mereka ke perpustakaan untuk 

mewujudkan apa yang mereka inginkan dan ingin wujudkan dengan memanfaatkan 

perpustakaan mereka merasa lebih dekat dengan hal yang ingin mereka wujudkan. 



Responden ke perpustakaan murni untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan 

bukan untuk mendapatkan pujian atau apresiasi dilingkungan mereka tetapi untuk 

perstasi yang ingin mereka raih dan ingin capai. 

 Desain interior perpustakaan juga menjadi daya tarik factor eksternal bagi, 

dimana hal tersebut mengacu pada kepada rasa ingin tahu dan mengali lebih dalam  

menegenai desain interior diperpustakaan dimana hal tersebut dirangsang daya tarik 

desain interior yang disajikan oleh perpustakaan tersebut yang membuat responden 

tertarik untuk memanfaatkan perpustakaan pada tabel III.2.13 pada tabel tersebut 

sebanyak 58,9%  responden tertarik memanfaatkan perpustakaan karena adanya daya 

tarik desain interior yang disajikan oleh perpustakaan tersebut, dimana adanya karya 

– karya siswa/siswi yang terdisplay, adanya hiasan – hiasan dinding, serta display 

benda – benda yang unik tentu display yang diberikan bukan hanya untuk 

memperindah saja tetapi juga memberikan pengetahuan bagi mereka yang melihat, 

dengan adanya display tersebut serta kecocokan desain interior tersebut membuat 

siswa/siswi tertarik untuk memanfaatkan perpustakaan tersebut dan dengan desain 

interior yang menarik membuat responden merasa nyaman dalam mengunjungi 

perpustakaan, pada tabel III.2.14 responden menyatakan bahwa desain di 

perpustakaan menarik dan indah untuk dilihat sebanyak 55,6% responden 

menyatakan setuju bahwa perpustakaan di Al-Hikmah memiliki desain yang menarik 

dan indah untuk dilihat, sehingga mampu menumbuhkan daya tarik secara eksternal 

untuk para siswa/siswi dalam memanfaatkan perpustakaan, karena menurut mereka 

desain intrerior yang disajikan mampu membuat mereka merasa nyaman, tenang, 

serta merasa aman. arti dari desain  interior sesungguhnya adalah merencanakan, 

menata, dan merancang ruang – ruang interior dalam bangunan yang berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar akan sarana berlindung dan bernaung,  menentukan 

sekaligus mengatur aktivitas,memelihara aspirasi dan mengekspresikan ide, tindakan 

serta penampilan, perasaan dan kepribadian. Diperpustakaan penataan ruangnnya 

cukup strategis dan untuk mengakses koleksi maupun layanan fasilitas mudah 

dijangkau oleh para user yang mengunjung perpustakaan. Diperpustakaan Al-Hikmah 

penataan ruangnya cukup stratgis dan ruang gerak user pun juga luas membuat 

kesannya perpustakaan ini sangat luas sehingga banyak sudut – sudut kosong 

diperpustakaan ini dapat dimanfaatkan sebagai area diskusi maupun membaca, dan 

peletakkan koleksi – koleksi nya pun terpusat diarea tengah perpustakaan sehingga 

memudah kan bagi para siswa / siswi mudah untuk mengambil buku lalu 

membacanya di area yang kosong tersebut, hal ini sesuai dengan antropometri tubuh 

manusia yang bersifat fungsional dimana area akses yang mudah untuk para 

siswa/siswi dalam mengakses zona – zona ruang yang ada diperpustakaan zona – 

zona ini akan dapat digunakan untuk mengoptimalkan tata letak yang ada 

diperpustakaan, ukuran pada perpustakaan ini tergantung pada derajat keleluasaan 

badan yang tak dapat dipaksakan. Pada penelitian ini tabel III.2.15 sebanyak 51,1% 

responden setuju bahwa tata letak ruang perpustakaan cukup strategis hal ini 

mempengaruhi factor eksternal dalam jiwa mereka untuk memanfaatkan 



perpustakaan mereka terdorong memanfaatkan peprustakaan karena adanya dorongan 

dari lingkungan perpustakaan hal ini senada dengan aspek motivasi yang disebutkan 

oleh (bimo walgito, 2004) keadaan yang mendorong dan kesiapan bergerak dalam 

diri organisme yang timbul kerena kebutuhan jasmani, keadaan lingkungan, keadaan 

mental. Di perpustakaan Al-hikmah sendiri dorongan tersebut muncul disebabkan 

karena adanya dorongan dari lingkungan yang menurut responden lingkungan 

tersebut mampu mencukupkan kebutuhan informasi yang mereka inginkan. Penataan 

ruang di Al-hikmah sendiri pun juga sering diubah – ubah untuk membuat 

pengunjung tidak akan bosen dengan suasana yang ada diperpustakaan karena tata 

ruang yang baru akan mempengaruhi suasana psikologi pengunjung hal ini juga 

senada dengan (Suwarno,2011) bahwa penataan ruang perpustakaan dapat 

mempengaruhi aspek psikologis pengguna, hal utama bagaimana agar pengunjung 

merasa nyaman ketika berada di perpustakaan. Harmonisasi dan keserasian ruang 

menjadi hal yang penting untuk mempengaruhi psikologis pengguna agar dalam 

perpustakaan tidak hanya merasa tenang tapi juga memunculkan kesenangan, 

membuat mereka tidak bosen keperpustakaan dan selalu membuat mereka 

nyaman.Aspek lingkungan di perpustakaan Al-hikmah juga menjadi salah satu 

dorongan eksternal bagi siswa/siswi dalam mengunjugi perpustakaan hal ini juga 

diperhatikan perpustakaan Al-Hikmah terutama dalam aspek pencahayaan yang ada 

diperpustakaan Al – Hikmah ini menggunakan dua pencahayaan yakni pencahayaan 

alami dan pencahayaan buatan manusia dengan menggunakan dua pencahayaan 

tersebut membuat perpustakaan Al-Hikmah memiliki cahaya yang cukup untuk 

menerangi ruangan perpustakaan didalam segala kondisi dan yang jelas membuat 

pengunjung juga merasakan kenyamanan dalam melihat didalam ruangan 

perpustakaan, hal ini juga terjadi diperpustakaan Al-Hikmah pada tabel III.2.17 

62,7% responden menyatakan bahwa cahaya yang menyinari ruang perpustakaan 

menurut mereka sudah cukup baik dan tidak membuat mata mereka silau dan mereka 

merasa nyaman dengan cahaya yang menyinari ruang perpustakaa, didalam 

perpustakaan harus pula memperhatikkan kelembaban udara yang berada 

diperpustakaan agar pustakawan dan pengunjung dapat menjalankan aktivitasnya 

dengan baik, jadi udara didalam perpustakaan tidak boleh lembab maupun panas 

selain menghambat kerja pustakwan dan membuat siswa/siswi tidak berminat 

mengunjungi perpustakaan hal tersebut juga berdampak pada koleksi yang ada 

didalam perpustakaan, udara lembab mampu merusak buku – buku dengan 

tumbuhnya jamur yang sangat cepat, sehingga perpustakaan perlu menyiapkan AC 

dan ventilasi udara yang cukup, dengan begitu kelembaban udara dan sirkulasi udara 

bisa berjalan dengan baik, pada tabel III.2.18 menyatakan bahwa 54,4% responden 

menyatakan bahwa udara yang ada di perpustakaan cukup baik dan segar tidak 

lembab maupun panas sehingga membuat mereka betah berada diperpustakaan. 

 Diperpustakaan Al-Hikmah juga memberikan dekorasi ruangannya berupa 

visualisasi poster yang tertempel didinding perpustakaannya hal ini menjadikan daya 

tarik siswa/siswi untuk pergi keperpustakaan dikarenakan poster tersebut memiliki 



gambar – gambar dan informasi yang menurut mereka menarik serta mampu 

memberikan informasi yang banyak dan berguna bagi mereka, poster – poster yang 

berada di perpustakaan Al-Hikmah merupakan focal point diperpustakaan tersebut, 

focal point adalah obyek yang mampu mengangkat estetika dan hal tersebut dapat 

memancing perhatian setiap orang saat memasuki ruangan tersebut. Di perpustakaan 

Al-Hikmah juga melakukan hal serupa dengan menempelkan poster yang berada 

didinding mereka hal ini merupakan dorongan eksternal untuk para siswa/siswi dalam 

mengunjungi perpustakaan terjadinya moitvasi eksternal akibat adanya dorongan 

motif secara eksternal dari luar individu tersebut, pada tabel III.2.19 53,3% 

responden senang dengan banyaknya visualisasi poster yang ditempelkan pada 

dinding perpustakaan menurut mereka poster – poster tersebut menjadi daya tarik 

mereka untuk mengunjungi perpustakaan. Poster tersebut bukan hanya sebagai hiasan 

saja tetapi juga mampu memberikan kebutuhan informasi mereka, diperpustakaan Al-

Hikmah sendiri poster yang ditempel memiliki informasi yang terkandung 

didalamnya sehingga bukan hanya menampilkan dalam segi estetika saja tapi juga 

memiliki nilai edukatif dan bermanfaat bagi para pengunjung pada penelitian ini tabel 

III.2.20 38,9% responden setuju dengan hal tersebut mereka bisa memperoleh 

informasi dari poster – poster tersebut Serta pada tabel III.2.21 menyatakan bahwa 

setiap poster yang ditempelkan di perpustakaan mampu memberikan sisi edukatif 

bagi setiap pembacanya serta adanya gambar pada poster tersebut membuat merka 

lebih paham dengan isi dari poster tersebut selain menghibur poster tersebut bisa 

memberikan pengetahuan untuk pengunjung dan responden setuju dengan hal tersbut 

sebanyak 47,8% responden mengiyakan hal tersebut. Poster pada setiap bulannya 

juga diganti oleh para petugas perpustakaan hal ini berdampak psikologis bagi para 

pengunjung karena menurut mereka infromasin yang mereka dapatkan selalu baru 

pada setiap bulannya dan membuat mereka merasa diperhatikkan oleh perpustakaan 

dan mereka setuju dengan apa yang dilakukan oleh petugas perpustakaan untuk 

mengganti poster pada setiap bulannya. Pada penelitian ini tabel III.2.22 47,8% 

responden menyatakan setuju alasan mereka dengan mengganti poster setiap 

bulannya membuat mereka dapat informasi baru dan informasi tersebut bagi mereka 

dapat di manfaatkan secara terapan maupun teori. Hal tersebut senada dengan 

(Sardiman, 2006) motivasi ekstrinsik motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya rangsangan atau dorongan dari luar karena dapat menimbulkan dorongan 

eksternal bagi siswa yang datang karena terkadang mereka selalu menanti informasi 

apa yang baru setiap bulannya. 

Penutup 

 Motivasi siswa/siswi di SMP Al-Hikmah Surabaya dalam pemanfaatan 

perpustakaan dilator belakangi oleh motivasi tertentu, Yakni motivasi atau dorongan  

yang dibagi menjadi dalam dua dorongan yaitu intrinsikdan eksternal, kedua 

dorongan tersebut menghasilkan reaksi yang berbeda dalam mempengaruhi 

responden dalam memanfaatkan perpustakaan, dorongan intrinsikmempengaruhi 



responden dari dalam diri tanpa harus ada pengaruh dari dorongan luar (eksternal) 

dorongan tersebut muncul atas kemauan diri mereka dalam berupaya untuk 

mewujudkan apa yang diingkan. Sedangkan motivasi ekstrinsikjenis motivasi yang 

aktif dan berfungsi ketika adanya rangsangan dari luar diri individu tersebut. Dari 

hasil penelitian ini, motivasi tersebut muncul disebabkan adanya kebutuhan 

siswa/siswi dalam memanfaatan perpustakaan guna menunjang aspek – aspek 

pendidikan dalam diri mereka. Siswa/siswi dilingkungan SMP Al-Hikmah memilih 

perpustakaan sebagai tempat atau sarana pemenuhan kebutuhan informasi dengan 

memanfaatkan koleksi – koleksi yang ada diperpustakaan serta kegiatan yang 

diadakan di perpustakaan mereka dapat menambah informasi mereka serta mampu 

aktualisasi diri dengan baik. Pada penelitian ini ditemukan bahwa dorongan 

intrinsiklebih kuat disini dorongan intrinsikmendorong responden sebesar 47%; untuk 

mengunjungi dan memanfaatkan perpustakaan sedangkan ekstrinsikmendorong 

sebesar 46,1% dikalangan siswa/siswi di SMP Al-Hikmah Surabaya, dari hasil 

tersebut ditemukan bahwa motivasi intrinsiklebih berpengaruh daripada motivasi 

eksternal. 

Internal 

 Motivasi intrinsikadalah motif – motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Karena dalam setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu yang dinilai akan mampu menghasilkan sebuah 

kesuksesan bagi dirinya serta dapat mencapai tujuan yang diinginkannya dengan 

kesadaran diri dalam melakukan hal tersebut tanpa adanya dorongan dari luar maupun 

dari orang lain (eksternal). Pada penelitian ini motivasi pemanfaatan perpustakaan 

yang muncul dari dalam diri individu sendiri dalam melakukan pemanfaatan 

perpustakaan adalah adanya keiginan untuk berprestasi dan serta inginnya 

memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan secara umum maupun yang bersifat 

khusus seperti mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, yang dilakukan untuk 

mencapai apa yang diingiin adalah dengan cara memaksimalkan koleksi yang ada 

diperpustakan untuk membantu mereka meraih apa yang mereka ingin kan, seperti 

meminjam koleksi buku untuk dijadikan refrensi mereka dalam mengerjakan tugas – 

tugas yang diberikan oleh guru mereka. Pada penelitian ini motivasi intrinsiklebih 

dominan dikalangan siswa/siswi SMP Al-Hikmah yakni sebesar 47% responden 

mendorong responden untuk memanfaatkan perpustakaan. Hal ini juga mengacu 

kepada sifat motivasi intrinsikyang mampu bertahan lebih lama dibandingkan dengan 

motivasi ekstrinsikkarena motivasi ekstrinsikbisa saja akan mengecewakan individu 

tersebut dan akhirnya menurukan daya dorong ekstrinsiktersebut karena dalam 

motivasi intrinsikini kemauan memanfaatkan perpustakaan muncul dari dalam hati 

individu tersebut. 

 

 



Eksternal 

 Motivasi ekstrinsikmerupakan motivasi yang aktif ketika menerima 

rangsangan dari luar diri individu, dorongan eksterenal akan menggerakkan suatu 

usaha seseorang dalam meraih tujuan apa yang mereka inginkan, pada penelitian ini 

dorongan ekstrinsikmembuat siswa/siswi SMP Al-Hikmah untuk memanfaatkan 

perpustakaan yang disediakan oleh pihak instansi disekolah SMP Al-Hikmah 

Surabaya. Banyak dorongan ekstrinsikdalam melatar belakangi siswa/siswi dalam 

memanfaatkan perpustakaan SMP Al – Hikmah terutama lingkungan perpustakaan 

yang ada diperpustakaan Al-Hikmah yang menawarkan kenyamanan, kebersihan, 

kerapian didalam perpustakaan, desain interior yang cocok dengan suasana, hal 

tersebut merupakan beberpa factor ekstrinsikyang memberikan dorongan bagi 

siswa/siswi untuk memanfaatkan perpustakaan, dari dorongan tersebut muncullah 

motivasi ekstrinsikdari siswa/siswi dalam memanfaatkan perpustakaan tersebut 

karena 46,1% dari hasil rataan pada motif ekstrinsikdan dari hasil tersebut 

menyatakaan bahwa motif intrinsiklebih kuat daripada motif ekstrinsik. Hal ini 

menjadikan mereka terkadang kecewa jika motivasi ekstrinsikyang mereka inginkan 

tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan karena motivasi ekstrinsikini tidak 

mampu bertahan lama dan pada penelitian disini motivasi intrinsiklebih besar dalam 

mendorong siswa/siswi dalam memanfaatkan perpustakaan karena pada penelitian ini 

pengaruh sosial dan kebanggan tidak membuat mereka memanfaatkan perpustakaan, 

mereka memanfaatkan perpustakaan lebih karena kebutuhan mereka akan sebuah 

informasi atau pengetahuan bukan karena ingin dilihat orang lain atau mendapatkan 

apresiasi di lingkungan sosial mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dorongan 

ekstrinsikmereka lebih rendah dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah.  
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