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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengetahuan merupakan sumber informasi bagian dalam Ilmu 

perpustakaan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Menurut Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, perpustakaan 

merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya 

rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. 

Pelaksanaan perpustakaan tidak lepas dari peran pustakawan. Peran 

pustakawan merupakan bagian dari bidang pengelola dan pengembangan 

perpustakaan dalam keahlian untuk pencapaian yang maksimal.Pencapaian 

yang didapat untuk memuaskan pemustaka, diperlukan kompetensi secara 

profesional atau ahli dari pustakawan untuk perkembangan visi 

perpustakaan.Perkembangan pustakawan tidak hanya meliputi keahlian dari 

ilmu perpustakaan saja, melainkan juga dari konsep diri sendiri yang akan 

menjadi pengetahuan secara profesional. Lalu, kemampuan atau kompetensi 

terlihat dari konsep diri pustakawan terhadap pengetahuan dan salah satunya 

yaitu faktor pencapaian diri terhadap prestasi kinerja yang baik. 

Menurut Childa, Enadhor Nisita (dalam Sutarno 2006, hlm.15) 

menyatakan bahwa prestasi kerja merupakan hasil pencapaian individu atas 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Keilmuan yang akan menjadi 

prestasi kerja semua diperoleh dari proses pembelajaran yang didapat sehingga 

dapat mempraktikkannya dengan baik. Keahlian profesi pustakawan 

berprestasi juga mampu dilakukan dari ilmu pengetahuan orang lain yang 

diberikan kepadanya, sehingga akan menjadi motivasi dalam menentukan 

kinerja agar lebih berkembang dari sebelumnya. Dengan adanya prestasi yang 

dilakukan akan menjadi peran motivasi kehidupan pada konsep diri mengenai 

gagasannya diri sendiri untuk bisa terus berkembang dari yang diharapkan. 

Pencapaian kinerja yang diharapkan, tentunya harus mencapai tugas-tugas dan 

kemampuan perilaku dengan memiliki pemberdayaan diri sendiri serta 

dipengaruhi oleh motivasi para pustakawan. Motivasi merupakan suatu 
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dorongan dalam diri untuk melakukan hal yang akan dilakukan suatu bentuk 

tekanan pada dirinya untuk mencapai tujuan. 

Keyakinan profesi pustakawan dapat dilihat juga dari nilai penampilan 

dan pandangan masyarakat yang tidak dikenalinya, namun dari penilaian 

tersebut dapat menjadi suatu tantangan untuk pembuktikan dari segi pandang  

masyarakat. Dari segi pandangan masyarakat, pustakawan dipandang sebagai 

hal yang serba kuno dan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, semua orang 

bisa mengerjakan.Namun, mereka tidak tahu bahwa untuk menjadi pustakawan 

diharapkan dapat memiliki keahlian dengan mengikuti perkembangan zaman. 

Maka, perlu adanya kompetensi dan konsep diri yang baik agar sesuai dengan 

kinerja pada perkembangan saat ini. 

Seorang pustakawan harus mempunyai kemampuan yang sesuai pada era 

digital saat ini dan menguasai segala hal untuk kebutuhan pemustaka. 

Pandangan masyarakat mampu berpikir positif terhadap perpustakaan.Citra 

perpustakaan dari perubahan pandangan masyarakat akan menjadi tantangan 

pustakawan dengan melakukan kemampuan secara profesional untuk bisa 

membuktikan bahwa pustakawan tak hanya berdiam diri menjaga buku di 

perpustakaan. Adanya perkembangan teknologi yang memiliki sebuah brand 

yang mudah diterima masyarakat, salah satunya brand dalam pustakawan, 

yaitu personal branding dan brand awareness. Salah satu dari brand yang 

harus dituju dalam pustakawan, peranan terhadap personal brandingseorang 

pustakawan berkaitan dengan membangunnya citra perpustakaan.Tak hanya 

dilihat dari konsep diri secara individu yang memiliki kompetensi pencapaian 

terhadap motivasinya, tetapi juga berkaitan dengan citra perpustakaan sebagai 

pengenalan secara profesional dari kemampuan personal branding. Oleh 

karena itu, kesuksesan akan tercapai dari diri sendiri (individu) dan lembaga 

perpustakaanyang biasa disebut brand awareness. 

Berdasarkan arti dari personal branding, merupakan pembentukkan 

persepsi masyarakat pada aspek-aspek seseorang terhadap kemampuan maupun 

kepribadiannya. Personal branding bagian yang kuat dan berkualitas akan 

memberikan pengaruh yang lebih signifikan bagi diri orang itu atau orang-

orang yang berhubungan dengannya (Winoto, 2016). Selain itu juga memiliki 
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ciri khas seorang individu maupun keunikkan sebagian dari pembentukkan 

Personal branding. Sedangkan menurut Roughen & Solomon (2011) brand 

berpengaruh juga pada tacit dan eksplisit pengetahuan inovasi seseorang dalam 

pengembangan perpustakaan. Berkaitan dari personal branding akan mengacu 

pada konsep diri kita terhadap pustakawan yang mampu berlandasi oleh 

pemahaman  dirinya dari aktivitas dilakukan untuk suatu perolehan. Bahkan, 

untuk menjadi profesi pustakawan akan mempunyai langkah sendiri agar 

memperoleh menjadi profesi yang profesional. Konsep diri adalah persepsi 

atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Penilaian tersebut merupakan 

keyakinan seseorang mengenai dirinya yang meliputi gambaran mengenai 

fisiknya, psikis, social dan prestasinya. Gambaran ini terbentuk berdasarkan 

persepsi orang lain terhadap dirinya, atau dapat juga berdasarkan internalisasi 

pandangan dan penerimaan orang lain terhadap dirinya.  

  Hasil dari diadakannya perlombaan ini pustakawan dapat 

mengembangkan profesionalisme kepustakawanan dan meningkatkan 

pustakawan yang ahli, sehingga dapat dijadikan motivasi terhadap pustakawan 

lainnya dalam bekerja dan termotivasi untuk belajar dalam mengikuti 

perkembangan zaman teknologi. Sehingga dapat memperkenalkan kepada 

masyarakat bahwa pustakawan juga salah satu pencapaian prestasi terbaik yang 

diperolehnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

dengan bagian Divisi Pusat Pengembangan Pustakawan dalam 

penyelenggaraan perlombaan pada tanggal 27 Januari 2020, beliau 

menjelaskan bahwa: 

“Perlombaan ini dilakukandari tahun 1998 hingga 2019, dari sekitar 

tahun tersebut terjadinya vakum dikarenakan hambatan dalam anggaran 

untuk melaksanakan perlombaan pustakawan berprestasi terbaik. 

Pustakawan berprestasi terbaik dilaksanakan dari tahun ke tahun pada 

bulan Agustus dalam rangka mengikuti event Nasional di waktu detik-

detik proklamasi dari semua provinsi yang mengikuti lomba datang ke 

Istana Negara untuk mengikuti kegiatan tersebut” (Novi, 2020) 

Salah satu pustakawan yang telah ikut berpartisipasi termasuk 

pustakawan terbaik dari tahapan seleksi di tingkat Provinsi. Hasil pemilihan 

dipilih dari penyelenggaraan sebanyak enam orang pemenang antara lainnya 

juara satu, juara kedua, juara ketiga dan dari juara harapan satu, juara harapan 

dua, juara harapan tiga. Maka, peneliti dapat memperoleh informan dari 



4 
 

 

pemenang pustakawan ini sebanyak 10 dari tahun 2017-2019.Penyelenggaraan 

dilakukan secara rutin tiap tahun dan perlombaan ini dilaksanakan setiap tahun 

sekali, dari pemilihan peserta terbaik diadakannya terlebih dahulu pada tingkat 

daerah/provinsi hingga mendapatkan seleksi calon pustakawan berprestasi 

terbaik.Adapun proses pemilihan khusus untuk pencapaian pustakawan 

berprestasi terbaik melalui penilaian dewan juri yang disepakati bersama 

Perpustakaan Nasional RI. Pada tahapan proses penelitian ini, peneliti berfokus 

dalam konsep diri pustakawan berprestasi terbaik tingkat Nasional tahun 2017-

2019, dilakukan untuk penguatan dalam proses menganalisa pengumpulan data 

dengan mengambil populasi dari pemenang pustakawan berprestasi terbaik. 

Daftar keikut sertaan peserta perlombaan dan populasipada pustakawan 

berprestasi terbaik, yaitu: 

Daftar Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat NasionalTahun 

2017-2019 

Tabel1. Daftar Peserta dan Populasi Pustakawan Berprestasi 

No Tahun Jumlah  Peserta Jumlah Populasi 

1. 2017 29 Orang 3 Orang 

2. 2018 29 Orang 3 orang 

3. 2019 26 Orang 4 Orang 

Jumlah 84 Orang 10 Orang 

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. 

Berdasarkan dari pemenang perlombaan pustakawan berprestasi terdapat 

dua faktor yang berpengaruh pada konsep diri, yaitu faktor internal 

sesuaikeinginan diri sendiri dan faktor eksternal melalui dukungan sekitar 

seperti organisasi, rekan kerja, dan lainnya. Adapun dari hasil wawancara yang 

dilakukan mengenai pengalaman dialami dari segi faktor eksternal, yaitu salah 

satu pemenang pustakawan berprestasi tingkat Nasional tahun 2019, 

menyampaikan bahwa: 

“Mengikuti perlombaan pemilihan pustakawan berprestasi merupakan 

pilihan dari institusi atau pimpinan kepala perpustakaan (faktor 

eksternal) untuk mengikutinya, dilihat dari evaluasi hasil kinerja selama 

bekerja dan kriteria yang sesuai dengan alur perlombaan itu.Dari 

pemilihan inilah maka seorang pemenang harus memiliki tanggung 
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jawab semaksimal mungkin untuk melaksanakannya dengan baik 

terhadap kepercayaan yang sudah ia harus laksanakan. Dalam 

pencapaian yang diinginkan, salah satu dari provinsi maupun institusi 

memberikan dukungan agar mendapatkan yang terbaik dan memberikan 

motivasi-motivasi dari seseorang beberapa tahun lalu telah 

mengikutinya juga untuk berbagi pengetahuan dan ilmu 

kepadanya.Kekuatan yang dilakukan perlu adanya konsep diri kita 

berusaha penuh, percaya diri dan berdoa. Persyaratan dari alur 

pedoman pun sangat mudah jika kita memang sudah sesuai atau terbiasa 

dengan pekerjaannya selama bekerja” (Novita, 2019) 

Hasil dari wawancara, bahwa masyarakat dapatmengetahui profesi 

pustakawan yang sesungguhnya, melalui motivasi atau inspirasi dari 

pustakawan lain. Berpengaruhnya dua faktor tersebut akan menjadi peran 

penting pustakawan untuk mengembangkan melalui diri sendiri maupun  

institusi. Adapun dari segi faktor internal oleh pemenang pustakawan yang 

berprestasi tahun 2019,  menyampaikan bahwa: 

“Pemilihan lomba ini karena dari minat diri sendiri yang mempercayai 

untuk bisa meraihnya bahkan bisa sebagai pengalaman diri untuk 

menjadi diri agar lebih baik lagi dalam pencapaian yang akan 

dicapai.Tujuan mengikuti ini untuk menguji diri dengan memperoleh 

teman-teman baru sehingga mampu bersemangat membuat karya tulis 

sebagai pencapaian kita untuk bertanggung jawab.Beberapa ilmu yang 

didapat salah satunya melalui organisasi pustakawan dan mengikuti 

adanya seminar atau workshop yang membuat ia lebih bertambah 

kemampuan dan berbagi sesama teman untuk saling mengembangkan 

pengetahuan”(Dian Arya, 2019) 

Perpustakaan sebagai salah satu bagian terpenting dari pendidikan yang 

mempunyai peranan dalam kemajuan dan peningkatan kualitas, maka perlu 

adanya kompetensi khusus sebagai pustakawan. Semakin pesatnya teknologi 

masa kini, sehingga pustakawan pun mampu berkembang menggali 

pengetahuan sesuai perkembangan agar memperoleh kinerja profesional dan 

mengikuti alur proses. Adapun yang dilakukan oleh Tourna (2011)  bahwa 

menekunkan suatu pekerjaan dengan bertanggung jawab yang akan menjadi 

tantangan, sehingga dari perkembangan teknologi ini merupakan dorongan kita 

untuk belajar lebih banyak.  

Pemberian penghargaan tersebut akan mendorong pustakawan untuk 

meningkatkan kinerja. Sistem yang dilakukan penghargaan adalah sistem yang 

dapat memfasilitasi peningkatan kinerja pustakawan sebagai mitra strategis 
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dalam pembentukan masyarakat berpengetahuan.Salah satu dari pelaksanaan 

kegiatan ini akan menjadi stimulus bagi seluruh pustakawan Indonesia agar 

lebih giat  berkarya dan berinovasi dalam meningkatkan literasi masyarakat. 

Jika kompetensi atau kemampuan pustakawan meningkat, maka otomatis 

kualitas perpustakaan akan terus berkembang lebih baik sehingga citra 

perpustakaan dan pustakawan sebagai pendamping masyarakat dalam proses 

belajar maupun dengan berkaryanya. Perkembangan diri akan diperoleh juga 

dengan hambatan sebagai tantangan kita untuk bisa lebih berkembang. Maka, 

salah satu bagian yang biasa dihadapi pustakawan ketika bekerja dalam 

penghambatan tersebut akan memperoleh keberhasilan yang tidak sesuai.  

 Setiap pustakawan pada dasarnya memiliki kemampuan yang cukup 

untuk prestasi yang akan di capai, tetapi ia dapat mempunyaikendala seperti 

kurangnya financial dan kebijakan yang tidak sesuai dari Institusi. Sehingga 

menjadi penghambat para pustakawan untuk memperoleh pencapaian. Maka, 

salah satu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi berasal dari faktor 

internal atau dalam diri seseorang dan faktor eksternal atau luar diri seseorang. 

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang 

berasal dari dalam diri sendiri, meliputi minat, sikap, motivasi berprestasi dan 

konsep diri (Djaali, 2012, p. 101). Sedangkan faktor eksternal salah satu dari 

lingkungan sekitar kita dalam bekerja, keluarga maupun masyarakat sehingga 

dapat berkembangnya dengan baik buruk yang kita dapatkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti topik 

mengenai “Konsep Diri Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional 

Tahun 2017- 2019”. Alasan peneliti mengambil topik ini dikarenakan peneliti 

ingin mengetahui bagaimana konsep diri dan apa saja faktor yang berpengaruh 

ada pemenang pustakawan diselenggarakan oleh Perpustakaan  Nasional RI. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana konsep diri pustakawan berprestasi terbaik tingkat Nasional 

Tahun 2017-2019? 
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b. Apa saja faktor pendukung internal dan eksternal terhadap konsep diri 

pustakawan berprestasi terbaik tingkat Nasional Tahun 2017-2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Mengetahui konsep diri pustakawan berprestasi terbaik tingkat 

nasionaltahun 2017-2019 

b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsep diri 

pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasionaltahun 2017-2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai konsep diri pustakawan berprestasi,sehingga pustakawan 

dapat memiliki adanya faktor pendukung yang menjadi acuan untuk 

meningkatkan kinerja. Dukungan yang dilakukanakan menjadi stimulus bagi 

seluruh pustakawan Indonesia untuk lebih berkarya dan berinovasi, serta 

memiliki peningkatan literasi masyarakat agar pustakawan dapat mempunyai 

kepercayaan diri tehadap kemampuan yang dimiliki. 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk lebih jelasnya dalam pembatasan masalah, yaitu penelitian ini 

hanya membahas mengenai bagaimana konsep diri pustakawan berprestasi 

terbaik tingkat nasional tahun 2017-2019 oleh Perpustakaan Nasional. 

Perlaksanaan yang disepakati berdasarkan penilaian oleh dewan juri dan tidak 

dibatasi antara PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun non-PNS dari 

Perpustakaan Nasional RI. 


