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Abstrak 

Keberhasilan perpustakaan sangat dipengaruhi oleh adanya pustakawan yang memiliki 
peran penting dalam membantu mencapai tujuan/sasaran serta dapat membangun citra positif 
dihadapan masyarakat. Peran tersebut dapat dijalankan bila pustakawan dapat menghasilkan 
kinerja yang baik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Seperti pernyataan yang terdapat 
didalam Undang-undang perpustakaan nomer 43 tahun 2007 yang mendefinisikan bahwa 
pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan 
dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 
melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi pustakawan terhadap kinerja 
pustakawan di perpustakaan khusus yang meliputi perpustakaan AAL, ATKP, PoltekKP, 
PoltekPel, dan PusdikPol. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) yang bersifat kuantitatif. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan survey dan metode yang digunakan adalah metode 
eksplanatif. Populasi sampel 32 pustakawan dengan menggunkan teknik purposive sampling. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi 
pustakawan berpengaruh positif terhadap kinerja pustakawan, dimana nilai t-hitung yang 
diperoleh 10,303 dengan taraf signifikan 0,000. Kemudian hasil analisis determinasi 
menjelaskan bahwa nilai determinasi R2 (R Square) sebesar 0,780. Serta nilai rata-rata pada 
setiap variabel menghasilkan nilai yang menunjukkan kategori baik, dimana pada variabel X 
meliputi kompetensi manajemen informasi 3,19, kompetensi interpersonal 3,23, kompetensi 
teknologi informasi 2,94, dan kompetensi manajemen 3,15. Sedangkan nilai rata-rata variabel 
Y yaitu dari kesetiaan 3,28, prestasi kerja 3,21, kedisiplinan 3,26, kreativitas 3,26, kerjasama 
3,26, kecakapan 3,23, tanggung jawab 3,21, kuantitas kerja 3,23, kualitas kerja 3,19, 
pengetahuan tentang pekerjaan 3,14, keaslian gagasan 3,23, kesadaran dan kepercayaan 3,26, 
dan personal quality 3,14. Adapun saran yang disampaikan adalah kompetensi dan kinerja 
yang menghasilkan nilai rata-rata tinggi agar tetap selalu dipertahankan disetiap diri 
pustakawan. Sedangkan kompetensi dan kinerja yang menghasilkan nilai rata-rata paling 
rendah agar supaya lebih ditingkatkan lagi. 
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Abstraction 

The success of the library is strongly influenced by the librarians who have an 
important role in helping to achieve the goals / targets, and can build a positive image before 
the public. The role can be executed when the librarians can make a good performance in 
accordance with their competence. Such statements contained in the Act number 43 of 2007 
the library which defines that the librarian is someone who has the competencies acquired 
through education and / or training in librarianship and have a duty and responsibility to carry 
out the processing and library services. The purpose of this study was to examine and analyze 
the effect on the performance of competence librarian librarian in special library that includes 
a library AAL, ATKP, PoltekKP, PoltekPel, and PusdikPol. This type of research used in this 
research is a field research (field research) quantitative. The approach used in this study is a 
survey approach and the method used is the method eksplanatif. 32 sample population 
librarians by using purposive sampling technique. The research instrument used was a 
questionnaire. The analysis technique used is a simple linear regression. The results of this 
study indicate that the competence of librarians positive effect on the performance of the 
librarian, where the value t count earned 10.303 with a significance level of 0.000. Then the 
result of determination analysis explains that the value of determination R2 (R Square) of 
0.780. As well as the average value in each variable produces a value that indicates either 
category, where the variable X include information management competencies of 3.19, 3.23 
interpersonal competencies, information technology competence of 2.94, 3.15 and 
competence management. While the average value of the variable Y is from 3.28 faithfulness, 
work performance 3.21, 3.26 discipline, creativity 3.26, 3.26 cooperation, skills 3,23, 3,21 
responsibilities, work quantity 3, 23, the quality of work of 3.19, knowledge of the work of 
3.14, 3.23 notion of authenticity, awareness and confidence of 3.26, 3.14 and personalized 
quality. The advice given is competence and performance which resulted in a high average 
value to remain always maintained every self-librarian. While the competence and 
performance that resulted in the average value of the lower order further enhanced. 
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Pendahuluan 

Keberhasilan suatu organisasi seperti perpustakaan sangat dipengaruhi oleh adanya 
sumber daya manusia yang terdapat di dalam perpustakaan tersebut. Adapun sumber daya 
manusia yang dimaksutkan disini adalah seorang pustakawan, dimana pustakawan memiliki 
peran yang sangat penting dalam membantu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 
diinginkan oleh perpustakaan serta dapat membantunya dalam membangun citra positif 
dihadapan masyarakat. Seperti pernyataaan Sulistyo Basuki (1993:8) yang mendefinisikan 
bahwa pustakawan adalah seseorang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan 
perpustakaan dalam usaha pemberian pelayana kepada masyarakat sesuai misi yang diemban 
oleh badan induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang 
diperolehnya melalui pendidikan. 

Peran seorang pustakawan untuk membantu mengembangkan perpustakaan dapat 
dijalankan dengan baik bila perpustakaan tersebut memiliki pustakawan yang berkualitas, 
dimana hal ini dipengaruhi dari baik atau buruknya kinerja yang mereka hasilkan ketika 
menyelesaikan suatu pekerjaan. Kinerja yang baik merupakan hasil kerja yang dicapai oleh 
seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan 
untuk pekerjaan tersebut merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta 
kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak perpustakaan. 
Supriyanto dan Machfudz (2010:141) menyebutkan bahwa standar kinerja seseorang 
dinyatakan baik apabila mencangkup beberapa faktor seperti kuantitas, kualitas, ketepatan 
waktu, kedisiplinan, kreativitas dan inovasi, kehadiran, kerjasama tim, bertanggung jawab 
dan melakukan perencanaan pekerjaan. Gabungan dari variabel-variabel tersebut 
memungkinkan para pustakawan mengeluarkan segenap potensi dan kompetensi/skill yang 
dimiliki untuk mendukung keberhasilan kinerja pustakawan.  

Untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik maka dibutuhkan suatu kompetensi yang 
baik pula didalam diri pustakawan, dan adapun kompetensi tersebut juga diharapkan sesuai 
dengan bidang ilmu perpustakaan yang sebelumnya diperoleh melalui pendidikan 
kepustakawanan agar lebih memudahkan para pustakawan dalam menjalankan pekerjaannya. 
Seperti pernyataan yang terdapat didalam Undang-undang perpustakaan nomer 43 tahun 2007 
yang mendefinisikan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang 
diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan 
tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan. Kompetensi 
selalu berhubungan dengan kinerja karna hubungan kompetensi dengan kinerja sangat erat 
sehingga hal ini tampak pada hubungan keduanya, yaitu sebab akibat. Muheriono (2012:10) 
menyebutkan babwa hubungan antara kompetensi pustakawan dengan kinerja adalah sangat 
erat dan penting sekali relevansinya, maka apabila pustakawan ingin meningkatkan 
kinerjanya seharusnya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaanya (the 
right man the right job).  

Menurut Suherman (2009:101), kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh pegawai 
perpustakaan merupakan kompetensi kepakaran yang terbentuk dalam dua hal yaitu hard skill 
dan soft skiil. Pertama lebih bersifat scientific achievement yaitu berkenaan dengan 
pengusaan teknis dan detail dalam bidang kepustakawanan dan keperpustakaan, sedangkan 
yang kedua bersifat psychological achievement yaitu berkaitan dengan kemampuan dalam 
berfikir strategis sebagai perumusan kebijakan, wawasan masa depan (forward looking), dan 
kemampuan perencanaan strategis, kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi publik, 
dan lainnya. Kemudian menurut Wicaksono (2004:7) juga menyebutkan bahwa secara umu m 
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kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai perpustakaan terbagi dari empat jenis 
kompetensi/skill yaitu skill manajemen informasi, skill interpersonal, skill teknologi 
informasi, dan skill manajemen. Seseorang dapat dinyatakan memiliki kompetensi apabila 
mereka menguasai pengetahuan dalam bidangnya, memiliki kemampuan dan motivasi tinggi 
dalam pencampaian kesuksesan. Dengan demikian dari pernyataan tersebut menghasilkan 
suatu penjelasan bahwa karakteristik kompetensi sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi 
seperti perpustakaan dalam mencapai keberhasilan atau tujuan tertentu. Dimana untuk 
mencapai suatu keberhasilan tersebut maka diperlukan landasan yang kuat yaitu berupa 
kompetensi yang terdapat didalam setiap diri pustakawan sehingga nantinya juga akan 
mempengaruhi dalam meningkatkan kinerja mereka didalam perpustakaan. Kompetensi yang 
dimiliki oleh seorang pustakawan seharusnya juga sesuai dengan bidang ilmu perpustakaan 
agar ketika melakukan suatu pekerjaan dapat menghasilkan kinerja yang baik. Adapun 
kompetensi tersebut didapatkan dari pendidikan atau pelatihan yang pernah dilakukan 
sebelumnya. Seperti yang disebutkan didalam Standar Nasional Perpustakaan Perguruan 
Tinggi (SNP) bahwa kompetensi seorang pustakawan yaitu diperoleh melalui pendidikan 
dan/atau pelatihan kepustakawanan serta pustakawan juga mempunyai tugas dan tanggung 
jawab untuk melaksanakan pengelolahan dan pelayanan didalam perpustakaan. 

Adapun perpustakaan yang berada di dalam Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi 
Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP), Akademi Politeknik Kelautan dan Perikanan 
(PoltekKP), Akademi Politeknik Perkapalan (PoltekPel), serta pada Pusat Pendidikan Polri 
(PusdikPol) merupakan kumpulamn dari perpustakaan perguruan tinggi yang berdiri di dalam 
suatu intansi akademi militer dan kepolisian, sehingga koleksi yang terdapat pada 
perpustakaan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan informasi para pengguna yang 
terdapat didalam intansi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kelima perpustakaan yang 
telah disebutkan diatas merupakan perpustakaan khusus, dimana kekhususannya terdapat 
didalam koleksi yang disediakan serta pengguna perpustakaan yang berasal dari dalam intansi 
itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sulistyo Basuki (1991:49), bahwa perpustakaan 
khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh sebuah departemen atau lembaga-
lembaga seperti lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri 
maupun swasta yang mempunyai tugas untuk melayani keperluan dari badan tersebut dengan 
menyediakan koleksi buku untuk para ahli dan penelitian yang tergabung pada badan tertentu 
dan memberikan keterangan biografi yang cepat dan tepat serta mengadakan penelusuran 
literatur atas permintaan. 

Kelima perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan yang dijadikan oleh peneliti 
sebagai lokasi untuk melakukan penelitian. Didalam masing-masing perpustakaan tersebut 
juga terdapat banyak aktifitas layanan yang diberikan untuk para pengguna, serta ada juga 
beberapa diantaranya yang menerapkan sistem teknologi informasi. Adapun aktivitas layanan 
tersebut meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi, terbitan berkala, dan lain sebagainya. 
Untuk mendukung kegiatan pelayanan tersebut, masing-masing dari setiap pihak 
perpustakaan memiliki jumlah pustakawan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang ada 
didalam perpustakaan. Serta untuk menunjang aktivitas yang terdapat didalam perpustakaan, 
maka dibutuhkan pegawai/ SDM yang berkompeten sesuai dengan bidang ilmu perpustakaan 
atau yang berasal dari lulusan ilmu perpustakaan. Namun kenyataannya kebanyakan dari 
pegawai yang bekerja didalam perpustakaan tersebut tidak memiliki jenjang pendidikan atau 
lulusan dari bidang ilmu perpustakaan. Hal ini dinyatakan dari hasil observasi yang telah 
dilakukan oleh peneliti bahwa pegawai yang terdapat didalam perpustakaan AAL yang terdiri 
dari 13 orang pegawai ternyata hannya satu orang saja yang berasal dari tingakat pendidikan 
D3 bidang ilmu perpustakaan dan 12 orang lainnya dari jenjang pendidikan diluar ilmu 
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perpustakaan. Selanjutnya pada perpustakaan ATKP yang terdapat 7 orang pegawai dan tidak 
ada satupun dari lulusan pendidikan ilmu perpustakaan. Begitu juga dengan perpustakaan 
PoltekKP yang terdapat 5 orang pegawai dan semuanya bukan dari lulusan pendidikan ilmu 
perpustakaan. Kemudian pada perpustakaan PoltekPel terdapat 4 orang pegawai dan dari 2 
orang pegawai berasal dari tingkat pendidikan D3 dan S1 bidang ilmu perpustakaan. Terakhir 
pada perpustakaan Pusdikpol terdapat 3 orang pegawai dan semuanya bukan dari lulusan 
pendidikan ilmu perpustakaan1

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian. Dimana 
penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kompetensi yang dimiliki oleh 
pegawai perpustakaan dari masing-masing perpustakaan tersebut berpengaruh terhadap 
kinerja yang dihasilkan oleh mereka khususnya dalam pemberian pelayanan kepada 
pengguna, terlebih lagi yang difokuskan disini adalah para pegawai perpustakaan yang 
bekerja di dalam perpustakaan khusus yaitu perpustakaan yang bernaung didalam intansi 
akademi militer yang kebanyakan dari mereka bukan dari lulusan atau tidak memiliki jejang 
pendidikan sesuai dengan bidang ilmu perpustkaan. Penelitian ini memiliki persamaan pada 
penelitian terdahulu, dimana pada penelitian ini juga membahas tentang pengaruh kompetensi 
terhadap kinerja, namun teori yang digunakan pada penelitian ini berbeda. Perbedaan lain 
pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terdapat pada topik yang akan diteliti, 
yaitu pengaruh kompetensi terhadap kinerja tersebut di khususkan dalam hal pemberian 
pelayanan kepada pengguna di perpustakaan khusus yang bernaung di dalam suatu intansi 
akademi militer. Alasan peneliti melakukan penelitian ini karena jika melihat masalah 
penelitian yang pernah ada sebelumya dengan bahasan tentang pengaruh kompetensi 
pustakawan terhadap kinerja seringkali tidak beranjak dari pustakawan yang bekerja didalam 
perpustakaan sekolah atau perguruan tinggi, dan masih belum ada penelitian mengenai hal 
tersebut yang meneliti pada pustakawan yang bekerja didalam perpustakaan khusus seperti 
perpustakaan yang bernaung didalam intansi akademi militer. Hal ini sangat menarik untuk 
diteliti, terlebih lagi dari kegiatan observasi dan wawancara yang sudah dilakukan oleh 
peneliti pada perpustakaan yang akan dijadikan lokasi penelitian tersebut menyatakan bahwa 
pustakaawan yang bekerja disana kebanyakan dari mereka tidak memiliki kompetensi yang 
sesuai dengan ilmu perpustakaan karena jenjang pendidikan yang dimiliki oleh mereka 
sebelumnya bukan dari pendidikan ilmu perpustakaan. Dengan begitu diadakannya 
peneilitian ini agar peneliti mengetahui apakah para pustakawan yang bekerja pada intansi 
akademi militer dapat memberikan pelayanan yang baik atau tidak kepada pengguna 

. 

Data dari hasil observasi diatas menyatakan bahwa jumlah keseluruhan pegawai 
perpustakaan yang diteliti berjumlah 32 orang dan dari jumlah tersebut hannya terdapat 3 
orang pegawai saja yang berasal dari lulusan ilmu perpustakaan. Sedangkan 29 orang 
pegawai lainnya berasal dari bidang pendidikan selain ilmu perpustakaan yang terbagi 
menjadi tiga tingkatan pendidikan yaitu S2, S1, dan SMA. Adapun diantaranya yaitu 3 orang 
pegawai dari tingkat pendidikan S2 selain bidang ilmu perpustakaan dan 16 orang pegawai 
dari tingkat pendidikan S1 selain bidang ilmu perpustakaan serta 10 orang pegawai lainnya 
hannya dari tingkat pendidikan SMA. Meskipun bukan berasal dari lulusan ilmu 
perpustakaan, mereka juga pernah menjalankan pelatihan kepustakawanan yang didalamnya 
membahas berbagai macam pengetahuan tentang ilmu perpustakaan. Namun tidak menuntut 
kemungkinan kinerja yang dihasilkan oleh mereka dapat dilakukan dengan baik dari pada 
para pegawai yang memang berasal dari lulusan ilmu perpustakaan. 

                                                             
1 Hasil observasi dan wawancara. 
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meskipun mereka bukan dari lulusan atau tidak memiliki jenjang pendidikan sesuai dengan 
ilmu perpustakaan. 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang 
menjadi pokok pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “Apakah kompetensi yang dimiliki oleh 
pustakawan mempengaruhi terhadap kinerja yang dihasilkan oleh pustakawan khususnya 
dalam pemberian layanan kepada pengguna di dalam perpustakaan AAL, ATKP, PoltekKP, 
PoltekPel, dan PusdikPol?” 

Tinjauan Pustaka 

 Untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, maka 
pada kerangka teori ini juga memuat atas teori, konsep, dan pendapat para ahli terkait tentang 
pengaruh kompetensi terhadap kinerja pada perpustakaan dalam memberikan pelayanan 
kepada pengguna. Dengan begitu hal tersebut dapat membantu dalam penyususnan pemikiran 
teoritis sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. 

Pustakawan 

Kata pustakawan berasal dari kata “pustaka”, dengan penambahan kata “wan” diartikan 
sebagai orang yang pekerjaanya atau profesinya terkai erat dengan dunia pustaka atau bahan 
pustaka. Dalam bahasa inggris pustakawan disebut sebagai “librarian” yang juga terkait erat 
denagn “library”, dalam perkembangan selanjutnya, istilah pustakawan diperkaya lagi dengan 
istilah-istilah lain, meskipun hakekat pekerjaanya sama, yaitu sama-sama mengelola 
informasi diantaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, pialang informasi, manajer 
pengetahuan, dan sebagainya. (Hermawan dan Zen, 2006:45). 

Menurut pernyataan didalam Undang-undang perpustakaan nomer 43 tahun 2007 
mendefinisikan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang 
diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan 
tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sedangkan 
menurut Sulistyo Basuki (1993:8), pustakawan adalah orang yang memberikan dan 
melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian pelayana kepada masyarakat 
sesuai misi yang diemban oleh badan induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, 
dan informasi yang diperolehnya melalui pendidikan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah profesi 
bagi seseorang yang bekerja didalam perpustakaan dan memiliki kompetensi atau keahlian 
didalam bidang pengolahan dan pelayanan perpustakaan sebagai pembantu untuk dapat 
memenuhi tujuan serta misi dari pihak perpustakaan itu sendiri. 

Kompetensi 

Kompetensi menurut Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84) adalah sebagai 
karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal 
dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi 
menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, 
karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang 
dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja. Ada lima 
karakteristik yang membentuk kompetensi yakni 1). Faktor pengetahuan yang meliputi 
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masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. 2). Keterampilan yang 
merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 3). Konsep diri dan 
nilai-nilai yang merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan 
seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. 4). Karakteristik pribadi yang merujuk 
pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti 
pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. 5). Motif yang 
merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu 
tindakan. 

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kompetensi adalah karakteristik 
seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan 
tertentu. Kompetensi juga diartikan sebagai karakteristik dasar (underlying characteristic) 
dimana hal tersebut merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian 
seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu 
yang berkaitan dengan kinerja efektif atau unggul. Kemudian dikatakan berkaitan antara 
perilaku dan kinerja karena kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi perilaku dan 
kinerja. 

Definisi tentang kompetensi memang sering digunakan untuk menggambarkan dari 
karakteristik-karakteristik yang mendasari seorang individu dalam tujuan untuk mencapai 
hasil kinerja yang maksimal. Untuk mencapai hasil kinerja maksimal maka seseorang 
diharuskan memiliki kompetensi yang baik didalam dirinya sesuai dengan bidang pekerjaan 
pada suatu organisasi yang dijalankannya sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang 
berkualitas. Sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan mudah tersingkir dan 
digantikan oleh sumber daya manusia lain yang pastinya lebih berkualitas. Dengan adanya 
kompetensi dapat menjadi persyaratan penting bagi seseorang yang memiliki profesi dalam 
suatu pekerjaan, karena kompetensi akan memperlihatkan perilaku dari seseorang tersebut 
ketika menyelesaikan pekerjaannya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi merupaka suatu 
karakteristik kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu seperti pengetahuan, 
ketrampilan, dan sikap kerja sebagai upaya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai 
seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan didalam organisasi yang 
dijalankannya agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. 

Karakteristik Kompetensi Pustakawan 

Menurut Spencer dan Spencer dalam Prihadi (2004:38) terdapat lima karakteristik 
kompetensi, yaitu : 

1. Motif  (motive) adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang 
menimbulkan tindakan. 

2. Sifat (traits) adalah karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap situasi atau 
informasi. 

3. Konsep diri (Self – Concept) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. 

4. Pengetahuan (Knowledge), adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. 
Pengetahuan (knowledge) merupakan kompetensi yang kompleks 
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5. Ketrampilan (Skill). adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik 
secara fisik maupun mental. 

Sedangkan menurut Spencer dan Spencer dalam Dharma (2005:17), konsep diri (Self-
concept), watak/sifat (traits) dan motif kompetensi lebih tersembunyi (hidden), dalam 
(deeper) dan berbeda pada titik sentral keperibadian seseorang. Kompetensi pengetahuan 
(Knowledge Competencies) dan keahlian (Skill Competencies) cenderung lebih nyata (visible) 
dan relatif berbeda di permukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia. 
Kemudian karakteristik pribadi yang mencakup perangai, konsep dan pengetahuan 
memprediksi tindakan-tindakan perilaku keterampilan, yang pada gilirannya akan 
memprediksi prestasi kerja. 

Jenis Kompetensi 

Spencer dan Spencer dalam Prihadi (2004:92) mendefinisikan bahwa ada lima jenis 
kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu, yaitu sebagai berikut: 

1). Task Skills, yaitu ketrampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar 
di tempat kerja. 

2). Task Management Skills, yaitu ketrampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang 
berbeda dan muncul dalam pekerjaan. 

3). Contigency Management Skill, yaitu ketrampilan mengambil tindakan yang cepat dan 
tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan. 

4). Job Role Enviroment Skill, yaitu ketrampilan untuk bekerjasama serta kenyamanan 
lingkungan kerja. 

5). Transfer Skill, yaitu ketrampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. 

Kemudian Spencer dan Spencer dalam Dharma (2005:47)  menjelaskan bahwa jenis 
kompetensi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu 1). Kompetensi dasar (Threshold 
Competency, dan 2). Kompetensi pembeda (differentiating Competency). Threshold 
competencies adalah karakteristik utama (biasanya pengetahuan atau keahlian dasar seperti 
kemampuan untuk membaca) yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan 
pekerjaannya. Sedangkan Differentiating competencies adalah faktor-faktor yang 
membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah. 

Sedangkan berdasarkan menurut Wicaksono (2004:7) mengatakan bahwa komponen 
utama kompetensi yang harus dimiliki pustakawan di kelompokkan ke dalam empat jenis 
kompetensi, yang meliputi sebagai berikut: 

1). Kompetensi Manajemen Informasi, yang dapat dikelompokkan sebagi berikut: 

a. Mencari informasi yaitu proses mencari informasi yang terbagi ke dalam beberapa faktor, 
diantaranya sebagai berikut: 

1. Mendefisinikan kebutuhan informasi, yaitu mendefinisikan kebutuhan pemakai, mengenali 
beragam jenis penggunaan informasi oleh pemakai, menempatkan informasi yang dibutuhkan 
dalam suatu kerangka referensi (who, what, when, where, how, why), menghubungkan 
informasi yang dibutuhkan dengan domain pengetahuan, dan mendefinikan masalah 
informasi menggunakan beragam kompetensi tanya jawab. 
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2. Melakukan penelusuran, yaitu mempunyai kompetensi dasar penelusuran informasi, 
kemampuan navigasi sistem dan sumber daya elektronis, dan pengetahuan dasar tentang 
beragam sumber informasi yang tidak tersedia dalam bentuk elektronis seperti bentuk cetak, 
orang (people and colleagues), dan lain-lain. Mengetahui sumber-sumber informasi baik 
eksternal maupun internal, mengetahui sumber mana saja yang dapat diandalkan dan 
memberikan nilai tambah memformulasikan strategi penelusuran. Mensyaratkan pengetahuan 
yang mendasar dan komperhensif yang sumber daya informasi yang tepat termasuk 
strukturnya. Kemampuan tentang suatu subjek juga perlu. Kemampuan lain yang dibutuhkan 
yaitu mampu mendiskusikan ide-ide untuk mencari berbagai masukan, memilih alat 
penelusuran, mengidentifikasi kata kunci, konsep, tajuk subyek, deskriptor, dan 
mengidentifikasi kriteria untuk mengevaluasi sumber informasi. 

b. Menggunakan informasi yaitu merupakan suatu proses menggunakan informasi yang juga 
terbagi lagi dalam beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut: 

1. Evaluasi informasi yang didapat, yaitu menentukan otoritatif, kebaruan, dan kehandalan, 
relevansi, kualitas. 

2. Menilai informasi didapat, yaitu melihat secara cepat ide utama dan kata kunci, 
membedakan antara fakta, opini, prograganda, sudut pandang dan bias, melihat kesalahan 
dalam logika. Akan lebih baik bila pustakawan juga punnya kompetensi dalam melakukan 
framing analysis yang akan sangat berguna melihat beragam sudut pandang media. 

3. Mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber berbeda, yaitu klasifikasi informasi, 
mengenali hubungan antar konsep, mengidentifikasi konflik dan kesamaan berbagai sumber. 

4. Memilah informasi, yaitu kemampuan memilah dan membuang informasi yang dianggap 
tidak perlu. 

5. interpretasi informasi, yaitu meringkas dan identifikasi detail informasi yang relevan, 
organisasi, dan analisa informasi, membandingkan dengan sumber permasalahan yang ingin 
dipecahkan dan menggambar sebuah kesimpulan atau konklusi. 

c. Membuat/ Menciptakan informasi, adalah output dari pembuatan informasi yaitu produk 
yang bisa membantu pemakai dalam mengambil keputusan. Format yang digunakan bisa 
beragam tergantung preferensi pemakai. Dalam membuat informasi, kompetensi yang 
penting adalah kemasan ulang informasi (Information Repackaging). Dalam melakukan 
kemas ulang informasi terdapat hal-hal penting yang harus dilakukan yaitu: 

- Menentukan tujuan kemas ulang informasi. 

- Menentukan isi yang dianggap penting (key content). 

- Memilih format yang tepat (tertulis, oral, dan visual) tergantung audiens dan tujuan. 

- Mengerti implikasi legal dari suatu proses kemas ulang informasi. 

- Menyediakan panduan, dokumentasi, dan referansi. 

d. Organisasi Informasi, adalah salah satu misi pustakawan yaitu pemakai memanfaatkan 
informasi. Beberapa kemampuan yang membantu pustakawan agar pemakai mudah dalam 
mencari dan menggunakan informasi adalah: 
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- Melakukan abstraksi (abstracting) yaitu kemampuan untuk menulis ringkasan sesuatu yang 
membuat pembaca bisa menangkap dengan jelas relevansi dan pentingnya informasi yang 
ingin disampaikan. 

- Melakukan peng-indeks-an (indexing) yaitu menggunakan sistem klasifikasi atau taksonomi 
(tersaurus, tajuk subyek) yang ada. 

- Melakukan retensi, review termasuk pemberian informasi versi (versioning system). 

e. Berbagi/ Penyebaran Informasi, jika seseorang pustakawan mampu melakukan berbagi/ 
penyebaran informasi maka harus memiliki kemampuan seperti: 

- Kemampuan menyampaikan dan mempromosikan (marketing) ide-ide secara jelas dalam 
berbagai bentuk (tertulis, oral, presentasi). 

- Mendengar dan mengevaluasi opini dan informasi dari orang lain. 

- Menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi yang punya unsur interaktifitas tinggi 
seperti portal yang memudahkan berbagai informasi. 

- Memfasilitasi berbagai bentuk forum berbagai informasi (sharing knowledge forum) antar 
pemakai. 

2). Kompetensi Interpersonal, yaitu kemampuan personal pustakawan yang berguna dalam 
berhubungan dengan pengguna dan sesama rekan kerja yang diantaranya sebagai berikut: 

a. Kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan bisa mempengaruhi orang lain. Mampu 
memberikan presentasi dengan jelas, komunikasi tertulis maupun ejaan, struktur dan isi yang 
jelas. Berkomunikasi dengan interaktif dan mampu memberikan pandangan dari beragam 
perspektif. 

b. Kemampuan mendengar, yaitu mampu mendengarkan dan mendiskusikan pendapat orang 
lain dari beragam sudut pandang dan bisa mendapatkan ide dari pendapat orang lain. Serta 
mampu memberikan komentar yang konstruktif. 

c. Mampu memberikan feedback yang baik bagi beragam situasi yang dihadapi orang lain. 

d. Mmpu mengatasi konflik dengan memberikan respon yang tepat dalam beragam situasi. 
Bisa memberikan alasan bila tidak setuju terhadap sesuatu, memahami posisi dan 
kepentingan dalam sebuah konflik dan bisa menghasilkan win-win solutions. 

e. Menggunakan mekanisme formal dan informal dalam menjaga hubungan baik dengan 
sesama staf maupun pemakai perpustakaan. seperti membuat focus group discussion, 
kuesioner, dan analisa komplain. 

f. Mampu membangun tim dan memotivasi orang lain seperti menghargai kontribusi 
individu. 

g. Kemampuan untuk belajar mandiri (self-learning skill). 

h. Mau melakukan suatu inisiatif tanpa harus disuruh (self-initiation). 

i. Kemampuan untuk bekerjasama dalam sebuah tim. 
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j. Cerdas dan mampu melakukan sesuatu dengan fokus. 

k. Mempunyai jiwa entrepreneurship komunikasi tertulis ataupun ejaan, struktur dan isi yang 
jelas. Berkomunikasi dengan interaktif dan mampu memberikan pandangan dari beragam 
perspektif. 

3). Kompetensi Teknologi Informasi, adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai 
perangkat teknologi informasi untuk membantu semua proses kerja. Beberapa kemapuan 
teknologi informasi yang diperlukan yaitu: 

- Database dan manajemen database. - Desain intranet/ exstranet. 

- Data werehousing.   - Aplikasi perangkat lunak. 

- Penerbitan elektronik.  - Pemograman. 

- Perangkat keras.   - Workflow/ alur kerja. 

- Arsitektur informasi.   - Pemrosesan teks. 

- Sumber informasi elektronik. - Metadata. 

- Integrasi informasi. 

4). Kompetensi Manajemen,  yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan adalah sebagai 
berikut: 

a. Administrasi, yaitu mampu membuat sistem administrasi yang baik bagi berbagai kegiatan 
yang dilakukan di perpustakaan. 

b. Memahami proses kegiatan sebuah perpustakaan dan kegiatan lain yang terkait dengan 
perpustakaan. 

c. Manajemen perubahan, yaitu mampu mengatur berbagai kemungkinan yang bisa timbul 
dari suatu perubahan. 

d. Melakukan koordinasi dengan bagian lain yang terkait. 

e. Kepemimpinan, yaitu mempunyai karakter kepemimpinan yang menonjol. 

f. Pengukuran, yaitu mampu melakukan pengukuran terhadap kinerja dan dampaknya 
terhadap layanan perpustakaan. 

g. Manajemen proyek, yaitu mampu memimpin dan mengatur sebuah proyek. 

h. Relationship management, yaitu mampu menjaga hubungan baik dengan sesama 
pustakawan dan pemakai perpustakaan. 

i. Team building, yaitu mampu membangun sebuah tim kerja yang kompak dan bisa 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

j. Manajemen waktu. 
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k. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu mampu menganalisa 
kemampuan yang dibutuhkan dan memberikan pelatihan yang di perlukan. Mampu 
melakukan perencanaan-perencanaan strategi dan implementasinya. 

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kompetensi individu pustakawan 
berdasarkan pendapat dari Wicaksono seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas. 

Kinerja 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (kinerja atau 
prestasi nyata) yang berkaitan dengan segala aktivitas dalam suatu organisasi kerja. 
Pengertian kinerja menurut Hasibuan (1991:105) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan 
atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Kerja adalah gabungan dari empat 
faktor penting yaitu kemampuan dan minat seseorang pekerja, kemampuan, dan penerimaan 
atas penjelasan delegasi tugas, peran dan tingkat motivasi seorang karyawan, serta besarnya 
penghasilan yang mereka terima. Semakin tinggi keempat faktor diatas, maka semakin 
besarlah kinerja yang dihasilkan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Diknas, 1990:503), kinerja berarti (1) sesuatu 
yang dicapai, (2) prestasi yang diperhatikan, dan (3) kemampuan kerja. Dari uraian tersebut 
dapat dikemukakan bahwa kinerja (performance) dapat berupa hasil kerja, prestasi kerja, atau 
tingkat keberhasilan seseorang dalam tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan 
kepadanya. 

Dari pengertian tentang kinerja yang sudah dijelaskan di atas dapat dikatakan bahwa 
yang disebut kinerja pustakawan adalah tingkat keberhasilan pustakawan dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan mencapai tujuan 
yang ditetapkan, ditunjukkan dengan kemampuan, cara berperilaku, dan hasil tugasnya. Dari 
beberapa indikator yang dikemukakan oleh para ahli, pada dasarnya memiliki pandangan 
yang sama, bahwa untuk mencapai tujuan didalam suatu organisasi diperlukan tingkat kinerja 
yang baik dari para karyawan baik individual maupun secara organisasi. 

Unsur-unsur Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja bisa disebut sebagai proses yang sangat penting dalam usaha 
memelihara dan meningkatkan efektifitas setiap organisasi. Hal ini disebabkan karena 
penilaian kinerja merupakan prasyarat untuk melakukan proses lainnya dalam manajemen 
sumber daya manusia. Menurut Hasibuan (2002:56) unsur-unsur penilaian kinerja karyawan 
dikatakan baik dilihat dari beberapa hal, diantaranya yaitu: 

1). Kesetiaan, yaitu merupakan tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan 
mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan 
kesanggupan tersebut harus dibuktikan dengan sikap dan perilaku pegawai yang 
bersangkutan dalam kegiatannya sehari-hari serta dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan 
yang diberikan kepadanya. Kesetiaan karyawan terhadap organisasi sangat berhubungan 
dengan pengabdiannya. 

2). Prestasi Kerja, yaitu suatu kinerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas 
dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seseorang karyawan 
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dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman, dan kesungguhan keryawan dalam 
bekerja. 

3). Kedisiplinan, yaitu kesanggupan karyawan untuk mentaati segala ketetapan, peraturan 
organisasi yang diberikan oleh yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar 
aturan baik tertulis maupun lisan. 

4). Kreativitas, yaitu kemampuan karyawan dalam mengembangkan dan mengeluarkan 
potensi atau ide-ide yang ada dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan ataupun permasalahan 
dalam suatu organisasi. 

5). Kerjasama, yaitu kemampuan seorang karyawan untuk bekerja bersama-sama dengan 
orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga 
mencapai daya guna dan berhasil guna yang sebesar-besarnya. 

6). Kecakapan, yaitu ketrampilan karyawan dalam menyelesaikan tugas pekerjaanya dilihat 
dari pelaksanaan kerjanya sesuai dengan hasil yang dicapai. 

7). Tanggung Jawab, yaitu kesanggupan seorang karyawan dalam menyelesaikan tugas dan 
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani 
memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukan serta 
penanggung jawaban fasilitas yang ada. 

Selanjutnya Gomes (2002:142) juga menjelaskan bahwa kinerja dapat diukur melalui 
beberapa indikator-indikator, diantaranya sebagai berikut: 

1). Kuantitas kerja dalam suatu periode yang ditentukan (quantity of work). 

2). Kualitas kerja berdasarkan syarat kesesuaian dan kesiapannya (quality of work). 

3). Pengetahuan tentang pekerjaan (job knowledge). 

4). Keaslian gagasan yang muncul dan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan 
(creativeness). 

5). Kesetiaan bekerja sama dengan orang lain (cooperation). 

6). Kesadaran dan kepercayaan dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja (dependability). 

7). Semangat dalam melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawab 
(initiative). 

8). Kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan dan integritas pribadi (personal qualities). 

Dalam penelitian ini penulis meneliti kinerja pustakawan menggunakan indikator 
gabungan berdasarkan dari teori Hasibuan dan teori Gomes seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya diatas. 

Hubungan Kompetensi dengan Kinerja Pustakawan 

Manajemen kinerja didasarkan kepada kesepakatan tentang sasaran persyaratan 
pengetahuan, keahlian, dan kompetensi serta rencana kerja dan pengembangan. Manajemen 
kinerja mencakup pengkajian ulang terhadap kinerja secara berkesinambungan dan dilakukan 
secara bersama berdasarkan kesepakatan mengenai sasaran, persyaratan pengetahuan, 
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keahlian dan kompetensi serta rencana kerja dan pengembangan, serta pengimplementasian 
rencana-rencana peningkatan dan pengembangan lebih lanjut.mjadi kompetensi merupakan 
syarat penting dalam menunjang kinerja yang baik. 

Kompetensi adalah apa yang dibawa oleh seseorang ke dalam pekerjaannya dalam 
bentuk jenis dan tingkatan perilaku yang berbeda. Hal ini harus dibedakan dari atribut 
tertentu (pengetahuan, keahlian, dan kepiawaian) yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
berbagai tugas yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. 

Kompetensi merupakan sesuatu yang harus dimiliki pustakawan. Secara rinci menurut 
teori Wicaksono menyebutkan bahwa dimensi kompetensi berdasarkan kategori yang harus 
dimiliki pustakawan yang akan berpengaruh terhadap kinerja yaitu sebagai berikut: 

a. Kompetensi Manajemen Informasi, yaitu kemampuan pustakawan dalam mengorganisir 
informasi dan menyediakan kepada pengguna perpustakaan. secara umum kompetensi ini 
disebut sebagai task achievement yang merupakan kategori kompetensi yang berhubungan 
dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan 
pada orientasi hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi, inisiatif, inovasi dan keahlian 
teknis/ gagasan. 

b. Kompetensi Interpersonal, yaitu kemampuan interpersonal pustakawan yang berhubungan 
dengan kemampuan berkomunikasi dengan pengguna, berhubungan baik dengan 
pengguna dan sesama rekan kerja. Secara umum kompetensi ini disebut sebagai relation 
ship yang merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan cara berkomunikasi 
dan bekerja dengan baik kepada orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi 
relation ship berhubungan dengan kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar 
pribadi, dan penyelesaian konflik. 

c. Kompetensi Teknologi Informasi, yaitu kemampuan pustakawan untuk menggunakan 
berbagai perangkat teknologi informasi untuk membantu semua proses kerja. Secara 
umum kompetensi ini disebut sebagai trasnfer skill yaitu ketrampilan untuk beradaptasi 
dengan lingkungan kerja baru. 

d. Kompetensi Manajemen, yaitu kemampuan pustakawan dalam melakukan kegiatan 
manajemen administrasi didalam perpustakaan atau ketrampilan untuk melaksanakan 
tugas-tugas rutin sesai dengan standart di tempat kerja. Secara umum kompetensi ini 
disebut sebagai task achievement yaitu merupakan kategori kompetensi yang berhubungan 
degan kinerja baik. Kompetensi task achievement ditunjukkan pada orientasi hasil, 
mengelola kinerja, mempengaruhi iisiatif, inovasi dan keahlian teknis/ gagasan. 

Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dalam sebuah model alur sebab akibat 
yang menunjukkan bahwa tujuan, perangai, konsep diri, dan kompetensi pengetahuan yang 
kemudian memprakirakan kinerja kompetensi mencakup niat, tindakan dan hasil akhir. 
Misalnya, motivasi untuk berprestasi, keinginan kuat untuk berbuat lebih baik dari pada 
ukuran baku yang berlaku dan untuk mencapai hasil yang maksimal, menunjukkan 
kemungkinan adanya perilaku kewiraswastaan, penentuan tujuan, bertanggung jawab atas 
hasil akhir dan pengambilan resiko yang diperhitungkan. Adapun hal tersebut dapat 
digambarkan dalam tabel alur hubungan kompetensi dan kinerja seberti berikut ini: 

 

 

 



Endah Nurcahayati : Pengaruh Kompetensi Pustakawan Terhadap Kinerja Pustakawan Dalam 

Pelayanan Pengguna Di Perpustakaan Khusus 

Tabel 1.1. Alur Hubungan Kompetensi dan Kinerja 

 Intent  Action  Outcome  

 Personal Characteristics  
(Karakteristik personal)  
- Motive Trait (sifat)  
- Self-Concept  
- Knowledge 

 Behavior 
Skill 

(Ketrampilan) 

 Job Performance 
 

- Profitability 
- Productivity 

- Quality 

 

       

Sumber: Spencer & Spencer dalam Palan, 2007. 

Dari gambar hubungan kompetensi di atas terlihat bahwa pengetahuan dan ketrampilan 
merupakan input utama karakteristik personal kompetensi yang perlu dikembangkan untuk 
meningkatkan kinerja pustakawan. Jika kita lihat arah pada gambar tersebut bahwa bagi 
organisasi yang tidak memilih, mengembangkan dan menciptakan motivasi kompetensi untuk 
karyawannya, jangan harap terjadi perbaikan dan produktivitas, profitabilitas dan kualitas 
terhadap suatu produk dan jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 
tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan maka akan mempengaruhi baiknya kinerja 
yang dihasilkan. Sebaliknya apabila pustakawan tidak memiliki kompetensi yang kurang 
mendukung atau tidak baik maka akan menghambat tujuan dari perpustakaan. 

Dengan melihat hubungan kompetensi dan kinerja yang saling berhubunga, maka 
penulis membuat kerangka berfikir dalam penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Skema Kerangka Berfikir Hubungan Kompetensi dengan Kinerja 

Kompetensi Pustakawan (X) 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Adaptasi teori Wicaksono (2004) dan teori Spencer dan Spencer (1993) dalam Palan 
(2007). 

Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, dimana 
rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiono, 
2011:64). 

Kompetensi Manajemen 

Informasi 
Kompetensi Interpersonal 

Kompetensi Teknologi 

Informasi 

Kinerja 

Pustakawan (Y) 

Kompetensi Manajemen 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraian di atas, maka 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh antara kompetensi pustakawan terhadap kinerja 
pustakawan dalam pelayanan pengguna di perpustakaan khusus (AAL, 
ATKP, PoltekKP, PoltekPel, dan PusdikPol). 

H1 : Ada pengaruh antara kompetensi pustakawan terhadap kinerja pustakawan 
dalam pelayanan pengguna di perpustakaan khusus (AAL, ATKP, 
PoltekKP, PoltekPel, dan PusdikPol). 

Dimana pada H0 menjelaskan bahwa kompetensi pustakawan yang terdiri atas 
kompetensi manajemen informasi, kompetensi interpersonal, kompetensi teknologi informasi, 
dan kompetensi manajemen tidak mempengaruhi terhadap kinerja yang dihasilkan oleh 
pustakawan khususnya dalam pemberian layanan kepada pengguna didalam perpustakaan 
AAL, ATKP, PoltekKP, PoltekPel, dan PusdikPol”. Sedangkan pada H1 menjelaskan bahwa 
kompetensi pustakawan yang terdiri atas kompetensi manajemen informasi, kompetensi 
interpersonal, kompetensi teknologi informasi, dan kompetensi manajemen secara bersama-
sama mempengaruhi terhadap kinerja yang dihasilkan oleh pustakawan khususnya dalam 
pemberian layanan kepada pengguna didalam perpustakaan AAL, ATKP, PoltekKP, 
PoltekPel, dan PusdikPol”. 

Metode dan Prosedur Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh 
metode dan prosedur keilmuan. Dengan cara ilmiah diharapkan data yang didapatkan adalah 
data yang obyektif, valid dan reliabel. Agar penelitian ini mampu mencapai tujuannya dengan 
tepat dan mengacu pada standar keilmiahan sebuah karya akademisi, maka peneliti menyusun 
serangkaian metode dan prosedur penelitian sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian 
tersebut. Berikut adalah uraian metode dan prosedur penelitian yang terdapat didalam 
penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut: 

Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan yang terdiri 
atas kompetensi manajemen informasi, kompetensi interpersonal, kompetensi teknologi 
informasi, dan kompetensi manajemen secara bersama-sama mempengaruhi terhadap kinerja 
yang dihasilkan oleh pustakawan khususnya dalam pemberian layanan kepada pengguna di 
dalam perpustakaan AAL, ATKP, PoltekKP, PoltekPel, dan PusdikPol. Berikut responden 
yang diambil sampelnya adalah para pustakawan yang bekerja didalam lima lokasi 
perpustakaan yang berada didalam intansi akademi militer tersebut. 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bersifat kuantitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan survey. Jenis penelitian ini dipilih karena untuk melihat seberapa besar 
pengaruh antara kompetensi pustakawan dan kinerja pustakawan di perpustakaan AAL, 
ATKP, PoltekKP, PoltekPel, dan PusdikPol. 
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Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Angket (kuesioner) 

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melalui penyebaran kuesioner 
kepada pustakawan di perpustakaan AAL, ATKP, PoltekKP, PoltekPel, dan PusdikPol 
yang menjadi sampel. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang identitas responden 
dan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu jawaban yang sudah disediakan sehingga 
responden tinggal memilih. 

Untuk masing-masing pertanyaan dalam kuesioner tersebut akan dijawab langsung 
oleh pustakawan dengan menggunkan pendekatan metode penelitian diri sendiri self 
performance appraisal/ self assessment (SPA). SPA merupakan penelitian yang 
dilakukan oleh karyawan itu sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat mengenal 
kekuatan-kekuatan dan keterbatasan-keterbatasan sehingga mampu mengidentifikasikan 
aspek-aspek perilaku kerja dan penilaian tentang kinerja dan kompetensi mereka saat ini 
yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. 

Kuesioner yang akan digunakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel X 
(kompetensi pustakawan) dan variabel Y (kinerja pustakawan). Setiap variabel memiliki 
indikator-indikator yang selanjutnya akan dibuat pernyataan yang nantinya akan 
dicantumkan pada lembar kuesioner penelitian. Daftar pernyataan/ pertanyaan dalam 
penelitian ini bersifat tertutup karena informasi yang akan diperoleh nantinya tidak akan 
rumit. Pertanyaan dari variabel X berjumlah 37 pertanyaan dari 4 point dan pertanyaan 
dari variabel Y berjumlah 33 pertanyaan dari 13 point. 

Penelitian ini merancang pertanyaan tertutup yaitu dengan menggunakan skala 
jawaban. Adapun jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval 
karena keputusan pengguna merupakan sikap atau perasaan. Skala ini meliputi tingkat 
pilihan, karena itu skala pengukurannya adalah skala likert. Dalam penyusunan skala 
pengukuran tersebut menggunakan alternatif pilihan antara 1 sampai dengan 4 dengan 
ketentuan sebagi berikut: 

Jawaban Sangat Setuju (SS)  diberi bobot nilai 4 
Jawaban Setuju (S)    diberi bobot nilai 3 
Jawaban Tidak Setuju (TS)  diberi bobot nilai 2 
Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi bobot nilai 1 

Kegiatan selanjutnya setelah pengumpulan data adalah pengolahan data. 
Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahap sebagai berikut: 
a. Editing, merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan-

kesalahan dalam pengisian kuesioner, seperti adanya ketidakserasian dalam pengisian 
kuesioner, data yang kurang atau terlewatkan dalam penelitian, beberapa kesalahan atau 
kekurangan informasi diperbaiki dengan memisahkan instrumen tersebut sebagai kategori 
instrumen yang rusak atau tidak terpakai. 

b. Coding, yaitu pemberian angka-angka tertentu terhadap kolom-kolom tertentu yang 
menyangkut keterangan tertentu pula. Pengkodean dalam penelitian ini menggunakan cara 
pengkodean lambang atau pengkodean yang tidak memiliki bobot tertentu (Burhan, 
2005:166). Berikut Coding yang diterapkan dalam penelitian ini: 

1. Karakteristik Responden 
a. Kode Jenis Kelamin 
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Tabel 1.3. Kode Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Kode 

Laki-laki 1 
Perempuan 2 

 
b. Kode Umur 

Tabel 1.4. Kode Umur 
Umur Kode 

21 - 30 Tahun 1 
31 - 40 Tahun 2 
41 - 50 Tahun 3 
51 – 60 Tahun 4 

 
c. Kode Masa Kerja 

Tabel 1.5. Kode Masa Kerja 
Masa Kerja Kode 
>1-5 Tahun 1 
6-10 Tahun 2 
< 10 Tahun 3 

d. Kode Pendidikan Terakhir 
Tabel 1.6. Kode Pendidikan Terakhir 

Jenjang Pendidikan Kode 
SMA 1 
D3 2 
S1 3 
S2 4 

 
c. Tabulasi (Proses Pembeberan), Langkah terakhir adalah tabulasi. Tujuan 

dari tabulasi adalah memasukkan data-data pada tabel-tabeltertentu dan 
mengatur angka-angka serta menghitungnya. 

2. Observasi 
Peneliti melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung mengenai 

pengaruh kompetensi terhadap kinerja pustakawan, dan juga mengadakan pendekatan kepada 
beberapa bagian tertentu seperti pada bagian administrasi dan personalia untuk memperoleh 
data yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3. Interview  

Peneliti melakukan tanya jawab kepada para pustakawan sebagai responden dalam 
penelitian ini secara langsung untuk memperoleh data berkaitan dengan topik yang diteliti 
untuk kemudian oleh peneliti akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kuesioner. 
4. Wawancara  

Peneliti melakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui cara 
berkomunikasi secara langsung (tatap muka) dengan subyek penelitian (sumbernya). 
5. Dokumentasi  

Peneliti memperoleh sejumlah data melalui dokumen tertulis tentang hal-hal yang 
relevan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam penyusunan penelitian ini. Seperti data 
tentang struktur organisasi, data personalia, dan sebagainya. 
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Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini terdapat pada lima lokasi dimana pada lima lokasi tersebut 
berada didalam intansi akademi militer dan kepolisian. Diantaranya yaitu perpustakaan 
Akademi Angkatan Laut (AAL), perpustakaan Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan 
(ATKP), perpustakaan Politeknik Kelautan dan Perikanan (PotekKP), Politeknik Pelayaran 
(PoltekPel), dan perpustakaan Pusat Pendidikan Kepolisian (PusdikPol). Kelima lokasi 
tersebut dipilih berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu tentang 
kompetensi yang dimiliki oleh para pustakawan apakah dapat mempengaruhi kinerja mereka 
terlebih lagi dalam melayani pengguna di perpustakaan khusus dengan berdasarkan 
pertimbangan sebagai berikut: 

1. Perpustakaan AAL, ATKP, PoltekKP, PoltekPel, dan PusdikPol merupakan perpustakaan 
khusus dimana perpustakaan tersebut berdiri didalam naungan intansi militer sehingga 
koleksi yang disediakan lebih banyak bertopik tentang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan 
akademis pengguna dari intansi tersebut terlebih lagi pengguna dari pihak Taruna ataupun 
siswa. 

2. Karyawan yang bekerja didalam perpustakaan AAL, ATKP, PoltekKP, PoltekPel, dan 
PusdikPol kebanyakan bukan dari jurusan ilmu perpustakaan atau tidak memiliki 
kompetensi tentang background ilmu perpustakaan sehingga membuat peneliti ingin 
mengetahui apakah dengan para karyawan yang tidak memiliki background ilmu 
perpustakaan dapat menghasilkan kinerja yang baik khususnya dalam melayani pengguna. 

Penentuan Populasi dan Sample 

Populasi pada penelitian ini adalah semua pustakawan atau pegawai yang bekerja pada 
perpustakaan AAL, ATKP, PoltekKP, PoltekPel, dan PusdikPol yang kemudian juga akan 
dijadikan sebagai sample pada penelitian ini. Dimana total populasi keseluruhannya yaitu 
berjumlah 32 orang, diantaranya yaitu: 

1. Perpustakaan AAL berjumlah  = 13 Orang 
2. Perpustakaan ATKP berjumlah  =   7 Orang 
3. Perpustakaan PoltekKP berjumlah =   5 Orang 
4. Perpustakaan PoltekPel berjumlah =   4 Orang 
5. Perpustakaan PusdikPol berjumlah =   3 Orang 

Sedangkan teknik sample pada penelitian ini yaitu dengan penarikan contoh 
berdasarkan kriteria tertentu. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan 
sampling jenuh, dimana teknik sampling merupakan teknik penentuan sampel bila semua 
anggota populasi relatif kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 
kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus atau complete 
enumeration. Serta metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 
Eksplanatif, dimana data yang dianalisis berasal dari responden yang diambil dari populasi 
sehingga didapatkan hasil apakah terdapat pengaruh antara kompetensi yang dimiliki oleh 
pustakawan terhadap kinerja pustakawan dalam pelayanan terhadap pengguna. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 
Uji instrumen penelitian dengan menggunakan analisis validitas dan reabilitas, yakni 

suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan untuk mengetahui valid atau reabelnya item-
item pertanyaan atau pernyataan yang terangkum dalam kuesioner dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
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1. Uji Validitas 

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan alat bantu komputer yaitu 
program SPSS versi 23 for windows. Untuk menguji validitas kuesioner digunakan rumus 
korelasi product moment dengan rumus yaitu: 

𝒓𝒓𝒙𝒙𝒙𝒙 = 𝑵𝑵∑𝑿𝑿𝑿𝑿−(∑𝑿𝑿).(∑𝑿𝑿)
√[𝑵𝑵∑𝑿𝑿𝟐𝟐−(∑𝑿𝑿)𝟐𝟐][𝑵𝑵∑𝑿𝑿𝟐𝟐−(∑𝑿𝑿)𝟐𝟐]

 
Keterangan: 
𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥    = Koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total 
N     = Jumlah responden 
X     = Skor variabel X 
Y     = Skor variabel Y 
 

Dengan kriteria perhitungan, jika nilai R hitung > dari nilai R tabel maka butir 
pernyataan tersebut valid, tetapi jika nilai R hitung < dari nilai R tabel maka butir pernyataan 
tersebut tidak valid untuk melakukan uji validitas pada kuesioner. 

Berdasarkan variabel pengaruh kompetensi terhadap kinerja pustakawan yang 
dikembangkan menjadi 70 pernyataan yang terdiri dari 37 pernyataan untuk variabel X 
(kompetensi pustakawan) dan dari 33 pernyataan untuk variabel Y (kinerja pustakawan) yang 
kemudian akan diujikan dengan jumlah 32 responden. 

Untuk mengetahui dari masing-masing variabel tersebut secara keseluruhan pada tiap 
butir-butir pernyataan yang diajukan valid, maka mengkorelasikan nilai R hitung dengan R 
tabel. Dengan kriteria untuk taraf signifikan yang digukan 5% dengan nilai N=32 sehingga df 
(degree of freedom) = N-2, jadi df= 32-2= 30 dan didapatkan R tabel 0,361. 
2. Uji Reabilitas 

Sedangkan Reliabilitas adalah suatu indeks tentang sejauh mana suatu alat ukur dapat 
dipercaya atau diandalkan.  Jika suatu alat dapat digunakan dua kali untuk mengukur gejala 
yang sama dan hasil pengukurannya diproses relatif secara konsisten, maka alat ukur tersebut 
dianggap reliable. Artinya suatu alat ukur yang digunaskan konsisten dalam mengukur gejala 
yang sama. Dalam melakukan uji reabilitas peneliti menggunakan alat ukur teknik Cronbach 
Alpha dengan rumus sebagai berikut: 

𝒓𝒓
𝒏𝒏= � 𝑲𝑲

𝑲𝑲−𝟏𝟏��𝟏𝟏
∑𝝈𝝈𝒃𝒃

𝒂𝒂

𝝈𝝈𝟏𝟏
𝟐𝟐 �

 

Keterangan: 
𝑟𝑟𝑛𝑛   = Reabilitas instrumen 
K  = Banyak butir 
∑𝜎𝜎𝑏𝑏𝑎𝑎  = Jumlah varian butir 
𝜎𝜎1

2        = Varian total 

Untuk menyatakan keputusan reabilitas atau tidaknya kuesioner apabila diperoleh nilai 
R hitung > nilai R tabel dengan taraf signifikan 5%, maka setiap butir pernyataan tersebut 
reliabel. Sedangkan untuk memudahkan dalam menghitung, penulis menggunkan alat bantu 
hitung yaitu program SPSS versi 23 for windows, yang akan dilakukan adalah menggunakan 
Reliability Analysis statistik dengan Cronbach Alpha. Jika nilai alpha > dengan hasil yang 
didapatkan maka dapat dikatakan pernyataan tersebut realiable. 
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Uji Asumsi Dasar 
Uji asumsi dasar yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu 

sebagai berikut: 
Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi 
data jika pengujian yang dipergunakan adalah uji parametrik (Somantri, 2006:289). Pengujian 
normalitas ini dilakukan apabila belum adal teori yang menyatakn bahwa variabel yang 
diteliti adalah normal. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur dta berskala ordinal, 
interval ataupun rasio.  

Untuk menguji normalitas distribusi populasi diajukan hipotesis berikut : 
Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 
Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Untuk mendeteksi normalitas persebaran data yaitu dengan menggunakan uji 
Kolmogorov Smirnov dengan alat uji K-S. Dimana jika nilai Uji K-S yang diperoleh memiliki 
nilai signifikansi diatas 0,05, maka persebaran data dari variabel yang diuji adalah mendekati 
normal. Sedangkan jika nilai Uji K-S yang diperoleh memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 
berarti persebaran data dari variabel yang diuji tidak normal (Priyatno, 2008:28). Pengujian 
dilakukan dengan bantuan SPSS versi 23 for windows. 
Uji Homogenitas 

Persyaratan uji parametrik kedua adalah homogenitas data. Pengujian homogenitas 
varians ini mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki varians yang homogen 
(Priyatno, 2008:294). Untuk menguji homogenitas populasi penelitian hipotesis yang 
diajukan adalah sebagai berikut :  

Ho : Data populasi bervariasi homogen 
Ha : Data populasi tidak bervariasi homogen 

Dalam penelitian ini, ukuran yang menentukan populasi bervarian homogin atau tidak 
homogin dengan menggunakan nilai koefisien F Levene. Disini, nilai kosefisien F Levene 
dibandingkan dengan nilai krisis F pada tabel. Kriteria pengujian yang digunakan yaitu : 

- Ho ditolak bila harga koefisien F Levene > nilai kritis F tabel pada df1 dan 
df2 yang sesuai. 

- Ho diterima bila harga koefisien F levene ≤ nilai kritis F tabel pada df1 dan 
df2 yang sesuai. 

Pengujian Homogenitas dilakukan dengan bantuan SPSS versi 23 for windows. 
 
Analisis Data 
Analisis Deskripsi 

Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecah dalam kelompok-kelompok, 
diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data 
tersebut memiliki makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis 
(NAZIR, 1999:405). 

Langkah awal analisis data dalam penelitian ini adalah analisi data secara 
deskripsi dari kedua variabel. Tabel tabulasi yang telah dibuat, disusun tabel frekuensi 
untuk setiap karakteristik responden dan untuk setiap item pertanyaan. Analisi deskriptif 
adalah suatu analisis yang akan dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum 
terhadap obyek yang akan diteliti melalui data sampel atau populasi yang diteliti, khususnya 
mengenai kompetensi dan kinerja pustakawan. 

Untuk menghitung skor pada tingkat pengaruh kompetensi pustakawan terhadap 
kinerja pustakawan adalah dengan cara mengalikan dengan bobot masing-masing skala 
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dan menghitung nilai rata-ratanya. Rumus untuk menghitung rata-ratanya adalah 
sebagai berikut: 

Rata-rata = f : n 
Keterangan: 
f    = Frekuensi 
n   = Besarnya Sampel (32) 

 
Untuk menafsirkan nilai rata-rata, terlebih dahulu menentukan interval kelas dengan 

rumus sebagai berikut : 
 

i = R : k 
Keterangan: 
i   = Interval Kelas 
R  = Range (wilayah) = Skala Tertinggi – Skala Terendah 
k   = Jumlah Kelas 

 
Untuk mengolah data guna membahas dan menarik kesimpulan penelitian, 

diaplikasikan dengan bantuan komputer melalui program SPSS versi 23 for windows. 
Analisis Koefisien Korelasi 

Selanjutnya analisis yang kedua yaitu analisis koefisien korelasi, dimana pada dasarnya 
dalam melakukan uji regresi perlu menghitung hasil dari tingkat korelasi terlebih dahulu. 
Untuk menghitung analisis koefisien korelasi, peneliti menggunakan alat bantu komputer 
program SPSS versi 23 for windows.  
Analisis Entered/ Removed 

Dalam analisis ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan, dimana semua 
variabel yang dimasukkan adalah Kompetensi Pustakawan (Variabel X). Sedangkan 
variabel yang dikeluarkan atau tidak digunakan adalah Kinerja Pustakawan (Variabel 
Y). Adapun untuk menghitung dari variabel entered/ removed, peneliti menggunakan 
alat bantu komputer program SPSS versi 23 for windows. 
Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis determinasi dalam regresi linear sederhana untuk mengetahui prosentase 
sumbangan pengaruh variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel dependen 
(Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang 
digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel-variabel dependen. 

Apabila R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase pengaruh yang 
diberikan variabel independen terhadap variabel dependen atau variasi variabel independen 
yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. 
Sebaliknya, apabila R2 sama semakin mendekati 1, maka persentase pengaruh yang diberikan 
variabel independen terhadap variabel dependen semakin bernilai sempurna atau variasi 
variabel independen yang digunakan dalam model semakin menjelaskan variasi variabel 
dependen (Priyatno, 2008:79). Untuk menghitung analisis koefisien determinasi, peneliti 
menggunakan alat bantu komputer program SPSS versi 23 for windows. 
Analisis Regresi Linier Sederhana (Uji t) 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel 
independen (Kompetensi Pustakawan) dengan variabel dependen (Kinerja Pustakawan). 
Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 
apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunana. 
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Sedangkan uji t dalam penelitian regresi linier sederhana didalam penelitian ini 
digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (Kompetensi Pustakawan) 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Kinerja Pustakawan). 
Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat 
digeneralisasikan). 

Adapun rumus dari analisis linier sederhana adalah sebagai berikut: 
Y  = a + bX 

Keterangan: 
Y   = Kinerja pustakawan 
X   = Kompetensi pustakawan 
a   = Konstanta (intercept) 
b   = Koefisien regresi 
 

Untuk menghitung analisis linier sederhana, peneliti menggunakan alat bantu komputer 
program SPSS versi 23 for windows. 

 
Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh 
masing-masing pustakawan yaitu yang terdiri dari beberapa kompetensi seperti kompetensi 
manajemen informasi, kompetensi interpersonal, kompetensi teknologi informasi, dan 
kompetensi manajemen yang diujikan kepada para pustakawan pada perpustakaan AAL, 
ATKP, PoltekKP, PoltekPel, dan PusdikPol berpengaruh signifikan terhadap kinerja yang 
dihasilkan oleh mereka. Dimana hasil pengujian diketahui bahwa nilai t-hitung yang 
diperoleh adalah sebesar 10,303 dengan taraf signifikan sebesar 0,000. Karena nilai dari taraf 
signifikan lebih kecil dari 0,05 maka secara nyata kompetensi pustakawana (Variabel X) 
berpengaruh terhadap kinerja pustakawan (Variabel Y). Adanya pengaruh tersebut 
menyatakan positif, dimana jika semakin baik atau tingginya kompetensi yang dimiliki oleh 
para pustakawan akan berpengaruh baik terhadap kinerja yang dihasilkannya. 

Hasil analisis determinasi menjelaskan bahwa nilai determinasi R2 (R Square) sebesar 
0,780. R2 ini merupakan indeks determinasi, yakni prosentase yang menyumbangkan 
pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. R2 sebesar 0,780 menunjukkan pengertian 
bahwa sebesar 78% merupakan sumbangan dari pengaruh variabel X (Kompetensi 
Pustakawan) terhadap variabel Y (Kinerja Pustakawan), sedangkan sisanya yaitu sebesar 
22% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Pada setiap kompetensi-kompetensi tersebut juga menghasilkan nilai rata-rata yang 
dapat menunjukkan kategori baik, dimana pada kompetensi manajemen informasi memiliki 
nilai rata-rata sebesar 3,19, kompetensi interpersonal memiliki nilai rata-rata sebesar 3,23, 
kompetensi teknologi informasi memiliki nilai rata-rata sebesar 2,94, dan kompetensi 
manajemen memiliki nilai rata-rata sebesar 3,15. 

Sedangkan hasil perhitungan distribusi menutur tingkat kompetensi pustakawan 
diketahui bahwa dari 32 orang pustakawan yang memiliki kompetensi rendah yaitu sebanyak 
10 orang dengan nilai presentase sebesar 31,25%, kemudian pustakawan yang memiliki 
kompetensi sedang sebanyak 16 orang dengan nilai presentase sebesar 50%, sedangkan 
pustakaawan yang memiliki kompetensi tinggi sebanyak 6 orang dengan nilai presentase 
sebesar 18,75%. 

Begitu juga dengan kinerja yang mereka hasilkan juga menunjukkan kategori baik, 
yaitu dimana pada kesetiaan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,28, prestasi kerja memiliki 
nilai rata-rata sebesar 3,21, kedisiplinan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,26, kreativitas 
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memiliki nilai rata-rata sebesar 3,26, kerjasama memiliki nilai rata-rata sebesar 3,26, 
kecakapan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,23, tanggung jawab memiliki nilai rata-rata 
sebesar 3,21, kuantitas kerja memiliki nilai rata-rata sebesar 3,23, kualitas kerja memiliki 
nilai rata-rata sebesar 3,19, pengetahuan tentang pekerjaan memiliki nilai rata-rata sebesar 
3,14, keaslian gagasan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,23, kesadaran dan kepercayaan 
memiliki nilai rata-rata sebesar 3,26, dan yang terakhir yaitu personal quality memiliki nilai 
rata-rata sebesar 3,14. 

Sedangkan hasil perhitungan distribusi menurut tingkat kinerja pustakawan diketahui 
bahwa dari 32 orang pustakawan yang memiliki kinerja rendah yaitu sebanyak 11 orang 
dengan nilai presentase sebesar 34,8%, kemudian pustakawan yang memiliki kinerja sedang 
sebanyak 8 orang dengan nilai presentase sebesar 25%, sedangkan pustakaawan yang 
memiliki kinerja tinggi sebanyak 3 orang dengan nilai presentase sebesar 9,37%, dan 
pustakawan yang memiliki kinerja sangat tinggi sebanyak 10 orang dengan nilai presentase 
sebesar 31,25%. 
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