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Abstrak 

Penelitian yang berjudul “Sikap Pustakawan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 
Jawa Timur Tentang Penulisan Karya Ilmiah” ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
sikap pustakawan tentang penulisan karya ilmiah. Penulis menggunakan konsep sikap dari 
Notoatmodjo Soekidjo untuk mengetahui gambaran sikap pustakawan yang ditinjau dari 
aspek keyakinan terhadap obyek sikap, keadaan emosional dan evaluasi terhadap obyek 
sikap dan kecenderungan untuk bertindak terhadap obyek sikap. Metode penulisan yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah kuantitatif deskriptif. Penulis melakukan wawancara 
kepada 32 responden dengan menggunakan teknik total-sampling. Hasil dari penulisan ini 
menunjukkan bahwa aspek keyakinan terhadap obyek sikap dalam tataran tinggi dengan rata-
rata skor keseluruhan sebesar 3.85% yang berarti pustakawan di Badan Perpustakaan dan 
Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki keyakinan positif terhadap manfaat penulisan karya 
ilmiah bagi pengembangan keilmuan bidang kepustakawanan, besarnya angka kredit untuk 
mempercepat kenaikan jabatan fungsional pustakawan, dan sarana yang mendukung untuk 
menulis karya ilmiah meski pustakawan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 
Timur juga memiliki keadaan emosional dan evaluasi dengan tataran sedang dengan rata-rata 
skor keseluruhan sebesar 3.38% serta kecenderungan untuk bertindak yang kurang tinggi 
tentang penulisan karya ilmiah dengan rata-rata skor keseluruhan sebesar 3.36% yang 
dikarenakan kesibukan pustakawan dengan kegiatan teknis dan program-program 
kemasyarakatannya.  
 
Kata kunci : Sikap, Pustakawan, Penulisan Karya Ilmiah 

 

Abstract 

The study, entitled "Attitude Librarian at Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 
Timur On Scientific Writing" was conducted to determine how the attitude of librarians about 
writing scientific papers. Researchers used the concept of Attitude from Notoatmodjo 
Soekidjo to describe the attitude of librarians who review of aspects of belief in object 
attitude, emotional state and evaluation of object behavior and tendency to act against the 
object attitude. This research uses descriptive quantitative method, with research sites in the 
Badan Perpustkaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur which is focused on librarians. 
While in the sampling of non-random sampling of the total sampling with a sample size of 32 
respondents. The results of this study showed that the confidence aspect of the object of the 
attitude of the high level, while the emotional aspects and evaluation of the object in a level 
attitude was, while the tendency to react to objects in a level attitude was. In this case shows 
that the librarian at the Library Badan Perpustkaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur has 
a high confidence on the benefits of writing scientific papers for the scientific development of 
the field of librarianship, the magnitude of the number of credits to accelerate the increase of 
functional librarian positions, and means. However, the librarian at Badan Perpustakaan 
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dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur has an emotional state, evaluation and tendency to act 
less high on scientific writings as a librarian too busy with activities technical librarianship 
and programes for Java Timur’s people. 

Keywords: Attitude, Librarian, Scientific Writing 
 

1. Pendahuluan 

Penulisan karya ilmiah di 

Indonesia menjadi perhatian yang menarik, 

karena secara normatif, adanya penulisan 

karya ilmiah ditujukan untuk 

mengembangkan serta memperkaya 

berbagai bidang ilmu pengetahuan. 

Berbagai karya ilmiah juga dapat 

digunakan sebagai pemecah permasalahan 

sekaligus menjadi bahan pertimbangan 

dalam membuat kebijakan terkait bidang 

keilmuan tertentu yang telah dikaji. Akan 

tetapi peran Indonesia dalam penulisan 

karya ilmiah masih dinilai kurang terutama 

apabila dibandingkan dengan negara-

negara di Asia-Pasifik. Park (2006) dalam 

penulisannya yang berjudul Authorship 

From the Asia and Pacific Region in Top 

Library and Information Science Journals 

yang dilakukan pada 12 dari 21 negara di 

Asia-Pasifik yang termasuk dalam kategori 

kelompok “Negara Pelajar” yakni 

Australia, Cina (termasuk Hong Kong), 

Indonesia, Jepang, Korea Selatan, 

Malaysia, Selandia Baru, Singapura, 

Taiwan, Thailand, Filipina, dan Vietnam, 

menunjukkan data bahwa dalam kurun 

waktu antara tahun 1967-2005, Indonesia 

tidak termasuk ke dalam peringkat 10 

negara terbaik yang produktif dalam 

menulis karya ilmiah. Posisi Indonesia 

dalam penulisan Park menduduki 

peringkat 11 yakni dibawah Filipina. 

Berdasarkan  1.273 artikel, negara yang 

menduduki peringkat pertama dengan 

publikasi penulisan karya ilmiah terbanyak 

adalah Australia dengan perolehan total 

jumlah artikel sebanyak 334 judul (26.2 

%), kemudian Cina (23.9 %), Korea 

Selatan (11.3 %), Taiwan (10.6 %), 

Singapura (10.6 %), Jepang (9.9 %), 

Selandia Baru (8.5 %), Malaysia (1.3 %), 

Thailand (1.3 %), dan Filipina (0.7 %). 

Selain itu, data dari SCOPUS yang telah 

diolah oleh situs pemeringkatan publikasi 

ilmiah SCImago Lab. 

(www.scimagojr.com) melaporkan jumlah 

publikasi karya ilmaih dari tahun 1996-

2013 di negara-negara se-ASEAN yang 

menunjukkan bahwa negara Indonesia 

menunjukkan hasil pada urutan ke-61 

dengan total karya ilmiah sebanyak 25.481 

yang sangat jauh apabila dibandingkan 

dengan negara Malaysia yang berada pada 

urutan ke-37 dengan total karya ilmiah 

sebanyak 125.084, dan Singapura berada 

pada urutan ke-32 dengan total karya 

ilmiah sebanyak 171.037.  

http://www.scimagojr.com/�
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Kurangya produksi karya ilmiah di 

Indonesia ternyata juga dialami oleh dunia 

kepustakawanan yang mana Laksmi 

(2006) dalam bukunya yang berjudul 

Tinjauan Kultural Terhadap 

Kepustakawanan: Inspirasi dari Sebuah 

Karya Umberto Eco, juga mencoba 

mengamati perkembangan karya ilmiah 

dalam bentuk buku di bidang 

kepustakawanan yang terbit di Indonesia 

pada kurun waktu antara tahun 1952-2005, 

berdasarkan pengamatannya ditemukan 

data bahwa terdapat total jumlah buku 

sebanyak 237 buku yang meliputi jenis 

buku bersubyek referensi sebanyak 136 

buku, buku panduan sebanyak 83 buku, 

buku peraturan tentang kepustakawanan 

sebanyak 3 buku, dan laporan hasil 

seminar sebanyak 14 buku. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa selama 53 tahun 

aktifitas warga Indonesia terkait menulis di 

bidang kepustakawanan masih berjumlah 

terbatas apabila dibandingkan dengan 

negara lain di Asia Pasifik seperti 

Singapura yang per tahunnya mampu 

menghasilkan karya ilmiah sebanyak 127 

karya ilmiah. Berdasarkan data tersebut, 

pustakawan di Indonesia belum mampu 

untuk menunjukkan antusiasme dalam 

kontribusinya menulis karya ilmiah, 

padahal menurut Haryanto (2000:6) 

kewajiban pustakawan sebagai profesi 

profesional mempunyai ciri khas untuk 

berbagi pengetahuan atau pengalaman 

bidang kepustakawanan melalui kegiatan 

menulis.  

Memang saat ini Indonesia mulai 

gencar menggalakkan program yang 

mendukung pustakawan agar lebih banyak 

melakukan kegiatan menulis karya ilmiah 

dibidang kepustakawanan, baik kegiatan 

yang dimotori oleh instansi perpustakaan 

dalam skala kecil maupun pihak 

pemerintahan seperti Perpustakaan 

Nasional yang beberapa waktu lalu 

berupaya menyelenggarakan Lomba 

Kajian Kepustakawanan Berbasis 

Kompetisi Tahun 2015 yang dilaksanakan 

pada bulan September tahun 2015 dan 

diiukuti oleh 31 peserta pustakawan secara 

Nasional. Program pengupayaan tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah angka dari 

peserta yang mengikuti lomba kajian yang 

diadakan secara Nasional sangat kecil 

apabila mengingat jumlah pustakawan di 

Provinsi Jawa Timur mencapai angka 237 

pustakawan. Kecilnya jumlah peserta 

pustakawan secara Nasional tersebut 

mencerminkan bahwa ketertarikan 

pustakawan dalam kegiatan menulis karya 

ilmiah tidak seantusias pustakawan luar 

negeri, padahal Brandes dan Flexner 

(1914,1993 dalam Lasa 2007) menyatakan 

bahwa salah satu syarat untuk menjadi 

seorang pustakawan adalah dengan 

melakukan kegiatan intelektual dan/ atau 

saintifik. Kegiatan atau kompetensi 
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intelektual tersebut salah satunya diartikan 

sebagai kegiatan yang secara profesional 

memberi kontribusi bagi khasanah 

keilmuan sesuai dengan bidang keahlian 

dari masing-masing profesi, seperti profesi 

pustakawan yang menulis karya ilmiah 

dibidang keilmuan kepustakawanan. Lasa 

(2007) yang juga berpendapat bahwa 

kompetensi intelektual yang profesional 

dinilai berdasarkan tinggi rendahnya 

kegiatan yang menunjang pengembangan 

profesi pustakawan. Menurut Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan 

RB) Nomor 9 Tahun 2014, pada bab V 

Pasal 8 tertulis bahwa kegiatan 

pengembangan profesi pustakawan 

memuat tentang pembuatan karya 

tulis/karya ilmiah di bidang 

kepustakawanan, penerjemahan/ 

penyaduran buku dan bahan-bahan lain 

bidang kepustakawanan, dan penyusunan 

buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ 

ketentuan teknis Jabatan Fungsional 

Pustakawan Pustakawanan. 

Sejauh ini, pustakawan masih 

terjebak dengan kegiatan-kegiatan teknis 

yang menjadi rutinitas dan mendominasi 

kegiatan pustakawan di perpustakaan. 

Sebagaimana yang telah dirinci oleh 

Gorman (2008), beberapa kegiatan teknis 

pustakawan di perpustakaan tidak terlepas 

dari kegiatan seperti menyeleksi, 

mengakuisisi, mengkatalog dan 

mengklasifikasi, mempreservasi dan 

mengkonservasi, memberikan layanan 

kepada pengguna dan memberikan 

pelatihan serta melakukan kegiatan 

manajemen perpustaakaan. Berdasarkan 

rutinitas tersebut, alhasil pustakawan 

mengesampingkan kegiatan menulis karya 

ilmiah yang menuntut intelektualitas dan 

profesionalisme. Kegiatan teknis yang 

dikerjakan oleh pustakawan tanpa disadari 

telah menciptakan pustakawan-

pustakawan pekerja yang melakukan 

pekerjaan berdasarkan rutinitas yang 

monoton, hal tersebut didukung oleh 

pernyataan dari Hernandono (2005) yang 

mengungkapkan fakta bahwa 92.5% 

pustakawan di Indonesia adalah 

pustakawan pekerja atau disebut sebagai 

kelompok “prajurit’’ pejabat fungsional 

pustakawan yang mana kegiatan dalam 

rutinitas sehari-harinya tidak menghasilkan 

karya intelektual. Sebagai pejabat 

fungsional, seluruh kegiatan pustakawan 

baik teknis maupun intelektual, akan 

dipertimbangkan perolehan angka 

kreditnya untuk dijadikan sebagai 

komponen dalam pengajuan DUPAK 

(Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) 

yang merupakan pra syarat kenaikan 

jabatan pustakawan. Pada Petunjuk Teknis 

Jabatan Fungsional dan Angka Kredit 

Pustakawan telah diatur bahwa 

pustakawan yang akan menaikkan 
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jabatannya harus mengumpulkan sebanyak 

80% dari jumlah angka kredit kumulutif 

minimal yang berasal dari kegiatan unsur 

utama, yakni melakukan kegiatan 

pengelolaan perpustakaan, melakukan 

pelayanan perpustakaan, melakukan 

pengembangan sistem pusdokinfo, dan 

melakukan kegiatan dari unsur 

pengembangan profesi. Sutardji dan 

Maulidiyah (2011) dalam penulisannya 

yang mengungkapkan bahwa kegiatan 

menulis karya ilmiah memiliki nilai angka 

kredit 15% lebih besar dari kegiatan teknis 

pustakawan di perpustakaan. 

Tingginya angka kredit yang dicapai 

oleh pustakawan dapat digunakan sebagai 

salah satu alat ukur untuk melihat 

kompetensi profesional pustakawan yang 

dapat menunjang kenaikan jenjang jabatan 

serta meningkatkan mutu profesi 

pustakawan. Hal tersebut didukung dengan 

pernyataan Lee (2002 dalam Rachman 

Hermawan dan Zen Zulfikar 2006) yang 

berpendapat bahwa pustakawan harus 

memiliki keterampilan profesional dalam 

mengolah dan mengemas kompetensi 

intelektual sehingga menunjang mutu 

profesi pustakawan. Dengan demikian, 

dapat diandaikan bahwa profesi 

pustakawan akan menjadi profesi superior 

apabila keterampilan profesionalnya 

terasah secara terus-menerus dengan baik. 

Berdasarkan beberapa hal yang telah 

dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik 

untuk melakukan penulisan tentang sikap 

pustakawan di Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur tentang 

penulisan karya ilmiah terutama melihat 

dari beberapa aspek yang terkait dengan 

sikap pustakawan. 

1. Landasan Teori 

a. Pustakawan 

Menurut Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Tahun 2014 yang 

dimaksud dengan pustakawan adalah 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga 

berperan sebagai pejabat fungsional 

perpustakaan dengan tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak untuk 

melaksanakan kegiatan kepustakawanan.  

b. Sikap 

Menurut Notoatmodjo (2005) sikap 

merupakan reaksi atau respon individu 

yang masih tertutup terhadap stimulus atau 

obyek sehingga dalam bereaksi seseorang 

melibatkan perasaannya tentang obyek 

sikap sebagai wujud evaluasi untuk di 

refleksikan pada tindakan atau 

perilakunya. 

c. Karya Ilmiah Kepustakawanan 

Sikap dikalangan pustakawan 

merupakan reaksi atau respon pustakawan 

yang masih tertutup terhadap stimulus atau 

obyek sikap. Dalam hal ini obyek sikap 
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berupa penulisan karya ilmiah yang mana 

manifestasinya tidak dapat dilihat secara 

langsung sehingga perlu ditafsirkan 

terlebih dahulu melalui perilaku 

pustakawan. Untuk melihat sikap 

pustakawan tentang penulisan karya ilmiah 

dapat dilihat dari tiga komponen sikap 

yang saling berhubungan yaitu :  

1. Komponen keyakinan atau 

kepercayaan terhadap obyek 

merupakan kepercayaan dan pendapat 

atau pemikiran pustakawan tentang 

penulisan karya ilmiah. Komponen ini 

terdiri dari pendapat pustakawan 

terkait Permenpan dan RB, pendapat 

pustakawan terkait kegiatan penulisan 

karya ilmiah, pemikiran atau 

pemahaman pustakawan terkait topik 

penulisan karya ilmiah. 

2. Komponen kehidupan emosional atau 

evaluasi terhadap obyek sikap yang 

merupakan penilaian (evaluatif) 

pustakawan tentang penulisan karya 

ilmiah. Komponen ini juga melibatkan 

emosi atau perasaan, sehingga sedikit 

banyak menentukan apakah penulisan 

karya ilmiah menjadi kegiatan yang 

favourable atau unfavourable bagi 

pustakawan. 

Komponen kecenderungan untuk 

bertindak terhadap obyek merupakan 

kesiapan pustakawan dari reaksi tertutup 

menjadi reaksi terbuka terhadap penulisan 

karya ilmiah. Sehingga dalam komponen 

ini reaksi pustakawan yang masih tertutup 

dan tidak dapat dilihat maupun di ukur 

memiliki kesempatan untuk terlihat dan 

terukur, dengan kata lain, komponen ini 

adalah ancang-ancang pustakawan untuk 

bertindak terhadap penulisan karya ilmiah. 

Apabila reaksi dapat terlihat dan terukur, 

maka akan nampak jelas dengan 

pengukuran apakah sikap pustakawan 

menuju ke arah sikap positif atau negatif. 

3. Metode Penelitian 

 3.1 Tipe Penelitian 

Dalam metode penelitian ini penulis 

menggunakan tipe penelitian kuantitatif 

deskriptif karena peneliti bertujuan untuk 

menggambarkan kondisi sikap pustakawan 

terhadap penulisan karya ilmiah dengan 

tanpa melakukan hipotesa. Menurut 

Bungin (2001) penelitian kuntitatif 

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan 

dan meringkas berbagai kondisi maupun 

situasi yang timbul pada obyek penelitian 

kemudian menampilkannya sebagai 

gambaran tentang kondisi tertentu. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi pada Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 

Timur. Alasan penulis memilih lokasi 

penelitian karena Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur  

merupakan lembaga pemangku 
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kepentingan (stakeholder) dari lembaga 

pusat informasi atau perpustakaan di 

Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi 

contoh untuk meningkatkan pembinaan, 

pengembangan, dan pendayagunaan 

sumber daya perpustakaan dan kearsipan 

di Jawa Timur sesuai dengan misinya, 

selain itu publikasi karya ilmiah milik 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur tertera pada web nya, 

sehingga menjadi langkah awal peneliti 

untuk mengetahui setinggi apa apresiasi 

pustakawan dalam menulis karya ilmiah. 

3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

Pada penelitian ini, pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan 

penarikan sampel yang bersifat tidak acak 

(non-random sampling) yakni teknik 

sampling jenuh atau total sampling. 

Sugiyono (2012) mengungkapkan bahwa 

total sampling merupakan salah satu 

teknik pengambilan sampel apabila 

seluruh anggota populasinya dijadikan 

sampel. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data 

primer berupa kuesioner. Kuesioner 

merupakan metode pengumpulan data 

dengan memberikan pertanyaan atau 

pernyataan untuk di jawab oleh responden. 

Tipe pertanyaan pada kuesioner bersifat 

tertutup. Selebihnya, untuk melengkapi 

data-data kuesioner yang bertujuan untuk 

menggali fakta-fakta lain yang 

kemungkinan muncul dalam jawaban 

responden peneliti melakukan wawancara 

(probing) dengan responden. Selain itu 

penulis juga menggunakan metode 

pengumpulan data sekunder berupa studi 

kepustakawanan dan observasi. 

4. Pembahasan 

Peneliti menganalisa dari 

wawancara dan data yang telah diperoleh 

dari lapangan. Wawancara dilakukan pada 

seluruh responden dalam lokasi penelitian, 

berdasarkan jawaban-jawaban yang ada 

tersebut kemudian dibandingkan dengan 

beberapa asumsi,  teori maupun pendapat 

para ahli yang berkaitan dengan topik 

penelitian untuk disesuaikan dengan 

rumusan masalah mengenai bagaimana 

gambaran sikap pustakawan di Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 

Timur tentang penulisan karya ilmiah. 

Berikut sikap pustakawan tentang 

penulisan karya ilmiah : 

4.1 Aspek Kepercayaan dan 

Keyakinan terhadap Obyek  

Sebelum membahas aspek 

kepercayaan dan keyakinan terhadap 

obyek perlu disajikan terlebih dahulu 
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statistika deskriptif dari tiap pernyataan 

dalam kuesioner : 

No. Pernyataan Kategori 

1. Ke-1 Sangat 

Tinggi 

2. Ke-2 Tinggi 

3. Ke-3 Tinggi 

4. Ke-4 Tinggi 

5. Ke-5 Tinggi 

6. Ke-6 Tinggi 

7. Ke-7 Tinggi 

8. Ke-8 Sedang 

9. Ke-9 Tinggi 

10. Ke-10 Tinggi 

11. Ke-11 Sedang 

Rata-rata skor keseluruhan Tinggi 

Sumber : Data yang diolah 

Keyakinan terhadap obyek menurut 

Dayakisni (2006:114) adalah suatu 

ketetapan yang disusun berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh individu 

terhadap obyek sikapnya. Notoatmodjo 

(2005) menjelaskan bahwa pengetahuan 

mempengaruhi sikap individu. Bagi 

pustakawan sebagai profesional informasi, 

pengetahuan memainkan peranan penting 

dan problematis. Marshal (1997 dalam 

Lasa 2007) mengungkapkan bahwa 

pustakawan adalah salah satu kontributor 

utama untuk memelihara infrasturktur 

yang dibutuhkan dalam pengoprasian 

manajemen pengetahuan. Sehingga dalam 

hal ini, semakin tinggi tingkat pengetahuan 

pustakawan terkait obyek maka semakin 

besar tingkat keyakinan yang di milikinya 

tentang obyek sikap, dengan kata lain, 

keyakinan akan membentuk kebijakan 

individu di masa yang akan datang terkait 

dengan obyek sikap yang telah di yakini 

sasat ini. 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

pada bab 3 tabel 3.7 diketahui sebesar 

62.5% pustakawan setuju dan 37.5% 

sangat setuju bahwa mereka mengetahui 

kegiatan menulis telah ditetapkan dan 

diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 9 

tahun 2014. Pengetahuan tersebut 

menunjukkan bahwa pustakawan memiliki 

keyakinan positif tentang penulisan karya 

ilmiah, sehingga dapat disamakan persepsi 

bahwa pustakawan mengetahui dan 

memahami dengan jelas keberadaan 

kegiatan menulis. Tingkat pengetahuan 

tersebut dapat lebih diketahui dari 

pernyataan bahwa kegiatan menulis 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pustakawan dari semua jenjang, baik ahli 

maupun terampil dengan prosentase setuju 

sebesar 81.3%. 
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Hal tersebut menunjukkan bahwa 

hampir seluruh pustakawan menyadari 

unsur kegiatan menulis karya ilmiah 

adalah kegiatan yang dengan sengaja 

diperuntukkan bagi pengembangan profesi 

pustakawan dari semua jenjang. 

Berdasarkan hasil probing diketahui 

bahwa alasan pustakawan mengetahui 

kegiatan menulis karya ilmiah sebagai 

kegiatan dari semua jenjang jabatan 

fungsional pustakawan adalah karena 

kegiatan menulis merupakan unsur 

kegiatan utama pengembangan profesi 

pustakawan yang mana tidak mengalami 

perubahan pada setiap revisinya. 

Selain itu, Sutardji dan Maulidiyah 

(2011: 11) mengungkapkan bahwa 

kegiatan menulis dibidang 

kepustakawanan memiliki angka kredit 

lebih tinggi dibanding kegiatan lainnya, 

baik yang diterbitkan dalam jurnal, 

maupun yang tidak diterbitkan akan tetapi 

di dokumentasikan di dalam arsip 

perpustakaan. Berdasarkan temuan data 

dilapangan diperoleh sebesar 81.3% 

pustakawan memilih setuju bahwa sebagai 

pejabat fungsioanal maka seluruh kegiatan 

pustakawan yang berkenaan dengan 

kepustakawanan akan memperoleh angka 

kredit termasuk kegiatan menulis karya 

ilmiah. Menindaklanjuti pengetahuan 

pustakawan terkait kegiatan yang 

dilakukan pustakawan dan perolehan 

angka keditnya, sebesar 71.9% 

pustakawan menyatakan setuju dan juga 

sebesar 21.9% pustakawan menyatakan 

sangat setuju bahwa perolehan angka 

kredit dari kegiatan menulis karya 

tulis/ilmiah lebih besar apabila 

dibandingkan dengan kegiatan teknis rutin 

yang dilakukan oleh pustakawan seperti 

kegiatan mengklasifikasi dan 

mengkatalogisasi bahan koleksi 

perpustakan. 

Pernyataan lain yang 

menggambarkan aspek keyakinan terhadap 

obyek adalah  pernyataan bahwa kegiatan 

menulis akan memperkaya pemahaman 

pustakawan dibidang kepustakawanan. 

Pranoto (1997) menjelaskan bahwa 

kegiatan menulis menunjukkan 

keprofesionalan dan kreatifitas diri dari 

pustakawan, dan diketahui bahwa sebesar 

75.0% pustakawan dan 21.9% pustakawan 

menyatakan bahwa menulis karya 

tulis/ilmiah akan memperkaya pemahaman 

pustakawan dibidang kepustakawanan, dan 

sebesar 3.1% pustakawan menyatakan 

tidak setuju dengan pernyataan. 

Berdasarkan temuan data di lapangan 

tersebut, pustakawan memiliki keyakinan 

bahwa dengan menulis akan memperkaya 

pemahaman dibidang kepustakawanan 

yang pada akhirnya akan mencerminkan 

profesionalitas dan kreatifitas pustakawan. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

JURNAL SIKAP PUSTAKAWAN DI BADAN PERPUSTAKAAN …FALLA AULIA BAQIE 

Aspek keyakinan pustakawan 

terhadap penulisan kaya ilmiah juga dapat 

dilihat dari pengetahuan yang dimiliki 

pustakawan terkait dukungan atau fasilitas 

dari lembaga yang menaungi pekerjaan 

pustakawan yakni Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Menurut 

Anwar (2013) memaparkan bahwa salah 

satu faktor penghambat pustakawan untuk 

menulis adalah dipengarui oleh kurangnya 

dukungan dari atasan untuk memotivasi 

pustakawan dalam menulis karya ilmiah. 

Berdasarkan data dilapangan, sebesar 

53.1% pustakawan menyatakan kurang 

setuju bahwa kegiatan menulis pustakawan 

di dukung baik secara fasilitas maupun 

dana dari Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Jawaban 

kurang setuju tersebut lebih pada 

pernyataan negatif dan pesimistis terhadap 

kegiatan menulis karya tulis/ilmiah, selain 

itu, sebesar 3.1% pustakawan menyatakan 

tidak setuju bahkan sebesar 3.1% 

menyatakan sangat tidak setuju bahwa 

lembaga yang menaungi pustakawan 

dalam bekerja mendukung untuk 

melakukan kegiatan menulis baik dari segi 

fasilitas maupun dana. Sedangkan 

beberapa pustakawan yakni sebesar 37.5% 

pustakawan menyatakan setuju dan 3.1% 

pustakawan menyatakan sangat setuju 

bahwa mereka didukung dengan dana dan 

fasilitas untuk menulis oleh Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 

Timur. 

4.2 Aspek Kehidupan Emosional dan 

Evaluasi terhadap Obyek 

Sebelum membahas aspek 

kehidupan emosional terhadap obyek 

perlu disajikan terlebih dahulu statistika 

deskriptif dari tiap pernyataan dalam 

kuesioner : 

No. Pernyataan Kategori 

1. Ke-1 Sedang 

2. Ke-2 Sedang 

3. Ke-3 Tinggi 

4. Ke-4 Sedang 

5. Ke-5 Tinggi 

6. Ke-6 Tinggi 

7. Ke-7 Tinggi 

8. Ke-8 Sedang 

9. Ke-9 Tinggi 

10. Ke-10 Tinggi 

11. Ke-11 Sedang 

12. Ke-12 Tinggi 

13. Ke-13 Sedang 

Rata-rata skor keseluruhan Sedang 

Sumber : Data yang diolah 
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Kehidupan  emosional dan evaluasi 

terhadap obyek merupakan bagaimana 

permasalahan gambaran emosional dan 

penilaian subyektif terkait penulisan karya 

tulis/ilmiah yang berkaitan dengan 

favorable atau unfavorable, suka atau 

tidaknya pustakawan terhadap penulisan 

karya tulis/ilmiah (Notoatmodjo, 2005). 

Pada tabel 3.20 menunjukkan bahwa 

keberadaan Permenpan dan RB Nomor 9 

Tahun 2014 memotivasi pustakawan untuk 

menulis karya tulis/ilmiah. Hasil temuan 

data pada bab 3, diketahui bahwa sebesar 

53.1% pustakawan menyatakan setuju 

bahwa pustakawan termotivasi untuk 

menulis karya tulis/ilmiah karena adanya 

Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014. 

Sedangkan 31.3% pustakawan menyatakan 

kurang setuju bahwa pustakawan 

termotivasi untuk menulis karena adanya 

Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2014. 

Dan sisanya, sebesar 15.6% pustakawan 

tidak setuju bahwa pustakawan termotivasi 

dengan keberadaan Permenpan dan RB 

Nomor 9 Thaun 2014. 

Penelitian Fitriani dan Yuniawati 

(2013) menunjukkan hasil bahwa nilai 

koefisien determinasi sebesar 4.6% yang 

berarti bahwa terdapat pengaruh yang 

sangat lemah antara SK Menpan Nomor 

132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan 

Fungsional Pustakawan dan Angka 

Kreditnya atau yang saat ini sudah di revisi 

menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Permenpan dan RB) Nomor 9 Tahun 

2014 dengan penulisan karya tulis/ilmiah 

pustakawan. 

Pada tabel 3.22 yang menyatakan 

bahwa kegiatan menulis karya tulis/ilmiah 

adalah pekerjaan yang sulit. Hasil temuan 

data pada bab 3, diketahui bahwa sebesar 

62.5% pustakawan memilih jawaban 

setuju yang berarti pustakawan merasa 

bahwa menulis karya tulis/ilmiah adalah 

kegiatan yang sulit untuk dilakukan, 

bahkan sebesar 6.3% pustakawan merasa 

sangat setuju dengan pernyataan bahwa 

kegiatan menulis karya tulis/ilmiah adalah 

kegiatan yang sulit dilakukan. Selain itu, 

sebesar 21.9% pustakawan merasa kurang 

setuju atau ragu-ragu untuk menyatakan 

bahwa kegiatan menulis karya tulis/ilmiah 

adalah kegiatan yang sulit. Sedangkan 

sebesar 6.3% pustakawan dan bahkan 

sebesar 3.1% pustakawan menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa 

kegiatan menulis adalah kegiatan yang 

sulit dilakukan. Berdasarkan probing yang 

telah dilakukan dengan responden 

mengungkapkan bahwa kesulitan 

pustakawan dalam menulis adalah tidak 

tersedianya waktu untuk menulis. 

Pustakawan disibukkan dengan beberapa 

kegiatan unggulan yang diembankan oleh 

instansi.sehingga keberadaan penulisan 
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karya tulis yang tidak diwajibkan menjadi 

lebih mudah untuk dikorbankan. 

Apabila mengingat pernyataan dari 

Hermanto (2004) yang mengungkapkan 

bahwa tingkat kesulitan pustakawan untuk 

menulis karya tulis/ilmiah disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan dan minat 

pustakawan dalam menulis karya 

tulis/ilmiah, berdasarkan temuan data di 

lapangan, ternyata pustakawan memiliki 

strategi untuk menangani kurangnya 

kemampuan dan minat terhadap menulis 

yaitu dengan mengawali penulisan 

berdasarkan topik yang disukai, dengan 

demikian, akan tumbuh perasaan mau 

menulis. 

Untuk melihat aspek lain dari 

Kehidupan emosional dan evaluasi 

terhadap obyek, Winardi (2003:17) 

mengungkapkan bahwa segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kecenderungan 

untuk bertindak terhadap obyek, 

sebelumnya setiap individu  selalu 

memiliki motif-motif tertentu yang ingin 

dicapai. Pada tabel 3.28 yang menyatakan 

bahwa dorongan pustakawan untuk 

menperbanyak angka kredit karena 

keinginannya untuk meningkatkan jabatan 

fungsional. Hasil temuan data di lapangan 

bahwa menunjukkan bahwa sebesar 78.1% 

pustakawan menyatakan setuju bahwa 

pustakawan terdorong untuk 

memperbanyak angka kredit oleh karena 

keinginannya sendiri untuk meningkatkan 

jabatan fungsional. Sebesar 9.4% 

pustakawan bahkan menyatakan sangat 

setuju dengan pernyataan bahwa 

pustakawan terdorong untuk 

memperbanyak angka kredit oleh karena 

keinginannya meningkatkan jabatan 

fungsional perpustakaan. 

Dukungan fasilitas atau dana 

(materil) menjadi salah satu faktor penting 

yang mendorong pustakwan untuk menulis 

(Nurhayati dan Santoso, 2014). Adapun 

pustakawan yang merasa sangat puas 

dengan fasilitas dan dana yang diberikan 

oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 3.1% 

pustakawan. Selain itu, sebesar 40 .6% 

pustakawan merasa kurang puas dengan 

fasilitas dan dana yang ada, sebesar 9.4% 

bahkan 3.1% pustakawan menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan 

fasilitas dan dana yang diberikanoleh 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur. 

4.3 Kecenderungan untuk Bertindak 

terhadap Obyek  

Sebelum menganalisis dan 

membahas aspek kecenderungan untuk 

bertindak terhadap obyek perlu disajikan 

terlebih dahulu statistika deskriptif dari 

tiap pernyataan dalam kuesioner sebagai 

berikut : 
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No. Pernyataan Kategori 

1. Ke-1 Tinggi 

2. Ke-2 Sedang 

3. Ke-3 Tinggi 

4. Ke-4 Tinggi 

5. Ke-5 Sedang 

6. Ke-6 Sedang 

Rata-rata skor keseluruhan Sedang 

Sumber : Data yang diolah 

Kcenderungan untuk bertindak 

menurut Notoatmodjo (2005) adalah 

respon pustakawan yang masih tertutup 

terhadap stimulus. Karena respon 

tersebut masih tertutup maka tindakan 

masih belum nampak jelas. Pranoto 

(1997) menambahkan bahwa sedikit 

pustakawan yang gemar membaca 

sebagai modal penulisan karya ilmiah. 

Berdasarkan temuan data dilapangan 

sebesar 6.3% pustakawan sangat sering 

membaca setelah memutuskan untuk 

menulis karya ilmiah. Meski demikian, 

hasil temuan dilapangan juga 

menunjukkan bahwa sebesar 34.4% 

pustakawan menyatakan kurang setuju 

dengan pernyataan bahwa mereka 

banyak membaca setelah memutuskan 

untuk menulis karya ilmiah. Bahkan 

sebesar 9.4% dan 3.1% pustakawan 

menyatakan bahwa tidak membaca dan 

sangat tidak membaca bahan referensi 

untuk tulisannya. Temuan data di 

lapangan menunjukkan bahwa sedikit 

banyak pustakawan sudah menyadari 

betapa pentingnya membaca referensi 

untuk menambah wawasannya dalam 

menulis karya ilmiah. 

Selain itu, hasil temuan data 

dilapangan menunjukkan bahwa sebesar 

50.0% pustakawan setuju dengan 

pernyataan bahwa mereka sering 

bertukar pikiran dengan rekan untuk 

membahas kajian-kajian dibidang 

kepustakawanan. Sebesar 37.5% 

menyatakan bahwa mereka kurang setuju 

dengan pernyataan sering bertukar 

pikiran dengan rekan untuk membahas 

kajian-kajian di bidang kepustakawanan, 

bahkan sebesar 9,4% dan sisanya sebesar 

3.1% tidak setuju bahkan sangat tidak 

setuju apabila mereka melakukan sharing 

terkait bidang kepustakawanan. Hasil 

temuan tersebut sesuai dengan yang di 

ungkapkan oleh Katz dan Martin (1997 

dalam Sutardji dan Maulidyah 2011) 

bahwa adanya sharing dengan rekan 

kerja akan tercipta kesempatan untuk 

berbagi pengetahuan, dan mendorong 

untuk berkarya bersama secara produktif. 

Sehingga temuan data di lapangan sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Katz dan 

Martin bahwa pustakawan di Badan 
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Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Jawa Timur lebih banyak memilih 

pernyataan setuju bahwa kegiatan saling 

bertukar pikiran dengan rekan menjadi 

alat untuk berbagi pengetahuan dengan 

membicarakan atau membahas 

permasalahan yang terjadi di dunia 

kepustakawanan. akan menambah 

pengetahuan. 

Menurut Soetjipto (2010 dalam 

Sutardji dan Maulidyah 2011) membagi 

empat kriteria kurun waktu dalam 

perolehan angka kredit, pertama kurang 

dari 2 tahun adalah baik sekali, 2-3 tahun 

adalah baik, 3-4 tahun adalah cukup, dan 

lebih dari 4 tahun adalah kurang. 

Pembagian berdasarkan kriteria ini di 

maksudkan untuk memetakkan 

kemampuan pustakawan dalam meniti 

karirnya. Oleh karena itu, kegiatan yang 

memeperoleh angka kredit paling tinggi 

adalah kegiatan menulis, sehingga 

apabila pustakawan ingin memiliki 

kriteria baik sekali dan atau baik, maka 

pustakawan akan berinisiatif untuk 

banyak melakukan kegiatan menulis 

dalam kurun waktu yang telah di 

kriteriakan. 

Hasi temuan data di lapangan 

menunjukkan bahwa sebesar 40.6% 

pustakawan menyatakan menyusun 

rencana kegiatan kerja tahunan dengan 

kegiatan menulis karya ilmiah minimal 

sebanyak 2 tulisan per tahun. Sebesar 

6.3% pustakawan sangat setuju oleh 

karena mereka menulis sebanyak 2 

tulisan per tahun. sedangkan pustakawan 

lain sebesar 31.3% pustakawan kurang 

setuju dengan pernyataan. Sebesar 18.8% 

bahkan 3.1% menyatakan tidak setuju 

bahkan sangat tidak setuju dengan 

pernyataan. Berdasarkan hasil temuan 

data tersebut menunjukkan bahwa total 

sebesar 53.2% pustakawan memiliki 

jawaban negatif lebih banyak dari pada 

jawaban positif yang menyatakan bahwa 

pustakawan merencanakan kegiatan 

menulis minimal 2 tulisan per tahun. 

Selain itu, pernyataan pada tabel 

3.36 ada kaitannya dengan tabel 3.35. 

Apabila minimal pustakawan menulis 1 

karya tulis/ilmiah per tahun dengan target 

penyelesaian dalam kurun waktu 1-6 

bulan, maka pustakawan hanya akan 

menyelesaikan 2 karya ilmiah selama 2 

tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pustakawan hanya mendapat angka 

kredit dari kegiatan pengembangan 

profesi yaitu penulisan karya ilmiah 

sebanyak 2 tulisan. Menurut kriteria yang 

dipetakan oleh Soetjipto maka sebagian 

besar pustakawan berkriteria cukup. 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 
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1. Secara aspek kepercayaan dan 

keyakinan terhadap penulisan karya 

ilmiah pustakawan mempunyai 

kepercayaan dan keyakinan yang 

positif yang dibentuk dari 

pengetahuan bahwa penulisan karya 

ilmiah memberikan manfaat baik bagi 

pustakawan sendiri atau bagi bidang 

kepustakawanan secara luas dengan 

rata-rata skor keseluruhan sebesar 

4.03 yang dikategorikan yang artinya 

kepercayaan dan keyakinan 

pustakawan lebih pada ke arah positif. 

2.  Secara aspek kehidupan emosional 

dan evaluasi terhadap penulisan karya 

ilmiah, pustakawan memiliki 

kehidupan emosi dan evaluasi yang 

cenderung positif yaitu merasa senang 

dengan kegiatan menulis karya ilmiah, 

dan pustakawan merasa tormotivasi 

karena angka kredit yang diperoleh 

dengan kegiatan menulis karya ilmiah 

lebih tinggi dari kegiatan 

kepustakawanan lainnya, dan 

tingginya angka kredit dapat 

mempercepat karir atau kenaikan 

jabatan fungsional pustakawan. 

Sehingga, secara aspek kehidupan 

emosional pustakawan terhadap 

penulisan karya ilmiah merasa senang, 

meski dari segi evalusinya 

pustakawan menilai bahwa menulis 

karya ilmiah bukanlah kegiatan yang 

mudah untuk dilakukan, sehingga 

apabila disimpulkan, aspek kehidupan 

emosional dan evaluasi terhadap 

penulisan karya ilmiah memiliki rata-

rata skor keseluruhan sebesar 3.38 

yang dikategorikan sedang yang 

cenderung kearah positif. 

3.  Secara aspek kecenderungan terhadap 

penulisan karya ilmiah memiliki rata-

rata skor keseluruhan sebesar 3.36, 

sehingga aspek kecenderungan 

pustakawan terhadap penulisan karya 

ilmiah dikategorikan sedang yang 

cenderung kearah positif. 

5.2  Saran 

1.  Pada penelitian ini, apabila dilihat dari 

beberapa temuan terdapat pustakawan 

yang memiliki sikap negatif tentang 

penulisan karya ilmiah, dikarenakan 

kesibukan pustakawan dengan 

kegiatan-kegiatan lain diluar tugas 

pokok kepustakawanan mengingat 

bahwa pustakawan Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Jawa Timur adalah pustakawan yang 

menjadi stakeholder untuk seluruh 

pustakawan di seluruh Provinsi Jawa 

Timur, sehingga pustakawan lebih 

fokus untuk menyusun program-

program maupun pekerjaan yang 

barkaitan dengan tugas 

kelembagaannya, yakni untuk 
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memberikan pelayanan pada 

masyarakat. Diharapkan untuk 

kedepannya baik lembaga, pimpinan 

maupun rekan kerja dapat secara aktif 

membantu pustakawan untuk bersikap 

positif tentang penulisan karya ilmiah 

dengan meningkatkan motivasinya 

terkait penulisan karya ilmiah dan 

meningkatkan dukungan fasilitas dan 

dana, hal tersebut tidak lain untuk 

kebaikan profesional masing-masing 

pustakawan, dan perbaikan mindset 

masyarakat luas terkait profesi 

pustakawan yang telah berevolusi dari 

era “profesi penjaga buku” menjadi 

era “profesi penyedia informasi”, 

sehingga sebagai penyedia informasi, 

maka pustakawan terus memperbaiki 

citranya dengan tindakan nyata yakni 

menyediakan berbagai informasi 

dibidang kepustakawanan. 

2.  Sebagian besar pustakawan yang 

melakukan kegiatan menulis karya 

ilmiah oleh karena dorongan angka 

kredit yang tinggi, dengan demikian, 

apabila karya ilmiah tidak memiliki 

bobot angka kredit yang tinggi, maka 

pustakawan tidak lagi terdorong untuk 

menulis karya ilmiah terkait 

banyaknya pustakawan yang menilai 

bahwa kegiatan menulis karya ilmiah 

adalah kegiatan yang sulit. Sehingga, 

diharapkan pustakawan tidak menaruh 

harapan dan dorongan besarnya pada 

perolehan angka kredit, akan tetapi 

juga melihat sisi kebergunaannya 

yang meningkatkan sumbangsih untuk 

perkembangan keilmuan bidang 

kepustakawanan di Indonesia. 

3.  Apabila ada dari kalangan akademisi 

maupun non akademisi yang juga 

tertarik untuk melakukan penelitian 

sejenis, dapat lebih diperdalam lagi 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap pustakawan selain dari aspek 

komponen sikap, mengingat di 

Indonesia karya ilmiah bidang 

kepustakawanan dapat dikatakan 

masih rendah, sehingga dengan 

melihat berbagai faktor lain yang 

berkaitan dengan faktor maupun 

motivasi pustakawan untuk menulis 

karya ilmiah diharapkann dapat 

diketemukan kebijakan-kebijakan 

yang meningkatkan ketertarikan dan 

kerja pustakawan untuk menulis karya 

ilmiah. 
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