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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

          Sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam 

mengembangkan sebuah organisasi. Pemberdayaan sumber daya manusia yang 

dimiliki organisasi harus diarahkan oleh sebuah gaya kepemimpinan yang tepat 

sehingga kompetensi pegawai dapat terarahkan untuk dapat mencapai produktivitas 

yang optimal. Hal ini dapat menjadikan harmoni yang baik agar tujuan organisasi dan 

tujuan sumber daya manusia dapat tercapai secara menyeluruh. 

          Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang semakin pesat telah 

membawa perubahan yang menuntut para pengelola dan pengguna informasi bersaing 

untuk mendapatkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. perpustakaan adalah 

sebuah tempat atau ruangan yang didalamnya terdapat bahan koleksi yang tercetak 

maupun non cetak yang telah disusun dan diatur oleh staff/ pustakawan yang nantinya 

akan dipergunakan oleh pemustaka sebagai sumber informasi. 

          (International Federation of Library Association (IFLA) dalam Ridwan 

Taufik, 2017) menyatakan bahwa, “Perpustakaan yaitu kumpulan bahan tercetak dan 

non cetak dan sumber informasi dalam computer yang disusun secara sistematis 

untuk kepentingan pemakai”. Sumber daya manusia di perpustakaan adalah 

pustakawan dan tenaga staff di perpustakaan. Pustakawan sangat berperan penting 

sebagai penyaji dan penyedia bahan informasi pada perpustakaan. Dalam pengelolaan 

perpustakaan, dibutuhkan tenaga pengelola yang benar-benar profesional dalam 

mengurus perpustakaan, sehingga mereka mampu mengemban tugasnya dalam 

mewujudkan visi dan misi perpustakaan. Pustakawan merupakan unsur penunjang 

pada perpustakaan, maka keberadaannya sangat dibutuhkan, karena mereka 

merupakan orang ahli dan terampil dibidang perpustakaan. Dengan adanya 

pustakawan yang ahli dan terampil maka perpustakaan akan lebih menyenangkan dan 

terkelola dengan baik. Sebaliknya, tanpa pustakawan perpustakaan tidak dapat 

berjalan dengan baik. Pustakawan harus mengembangkan kinerjanya yang lebih baik 
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dengan memperhatikan kualitas layanan terhadap pemustaka. Perpustakaan dinilai 

dari keberhasilannya dalam melayani pemustaka yang berkunjung di perpustakaan.    

          Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan, 

Pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya 

berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui 

pendidikan (kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia). Dengan kata lain pustakawan 

atau librarian adalah seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki 

pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar, maupun 

dengan kegiatan sekolah formal. Sedangkan dalam Bab 1 pasal 2 PP no. 24 tahun 

2014, dijelaskan bahwa yang dinamakan pustakawan adalah pegawai negeri sipil 

(PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan 

kegiatan kepustakawanan. Menurut, (Haigh, Jess 2017)  Librarianship was a 

profession that became feminized and therefore, because of patriarchal hegemonies, 

devalued. 

          Salah satu institusi pemerintah yang memiliki perpustakaan adalah IPDN 

(Institut Pemerintahan Dalam Negeri). IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi milik 

pemerintah memiliki perpustakaan yang dikelola secara professional. Perpustakaan 

Pusat IPDN merupakan salah satu perpustakaan perguruan tinggi kedinasan yang ada 

di daerah Jatinangor Kab. Sumedang dimana yang menjadi pemustakanya adalah 

praja, dosen, dan karyawan yang berada di lingkungan IPDN Jatinangor. saat ini 

jumlah pegawai/ staff di Perpustakaan pusat, Perpustakaan Fakultas Politik 

Pemerintahan dan Perpustakaan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN adalah tiga 

puluh satu (31) orang. yang terdiri dari, dua puluh tiga (25) orang PNS, dan enam (6) 

orang staff Honorer/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).  

          Staff perpustakaan lainnya yaitu, staff Jabatan Fungsional Umum (JFU)/ 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan staff Honorer/ Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kontrak (PPPK)  sangat berperan penting sebagai penyaji dan penyedia 

bahan informasi pada perpustakaan. Dalam pengelolaan perpustakaan, dibutuhkan 

tenaga pengelola yang benar-benar profesional dalam mengurus perpustakaan, 



3 
 

sehingga semua staff perpustakaan mampu mengemban tugasnya dalam mewujudkan 

visi dan misi perpustakaan. 

          Pustakawan merupakan unsur penunjang pada perpustakaan, maka 

keberadaannya sangat dibutuhkan, karena mereka merupakan orang ahli dan terampil 

dibidang perpustakaan. Dengan adanya pustakawan yang ahli dan terampil maka 

perpustakaan akan lebih menyenangkan dan terkelola dengan baik. Sebaliknya, tanpa 

pustakawan perpustakaan tidak dapat berjalan dengan baik. Pustakawan harus 

mengembangkan kinerjanya yang lebih baik dengan memperhatikan kualitas layanan 

terhadap pemustaka. Perpustakaan dinilai dari keberhasilannya dalam melayani 

pemustaka yang berkunjung di perpustakaan. 

          Kinerja pustakawan di Perpustakaan IPDN masih belum mengelola 

perpustakaan dengan baik/ optimal.  Hal ini terbukti dengan Tugas utama pustakawan 

di perpustakaan adalah Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/ 

sumber informasi yaitu Pengolahan bahan pustaka (klasifikasi) yaitu suatu kegiatan 

dalam pengolahan bahan pustaka yang dilakukan oleh petugas perpustakaan dalam 

pengelompokkan atau penggolongan bahan pustaka yang memiliki kesamaan subjek 

dan isi dari bahan pustaka tersebut. Dalam mengerjakan pengklasifikasian 

pustakawan menggunakan Prosedur Pengklasifikasian Dewey Decimal Classification 

(DDC). Ketika mengerjakan kegiatan klasifikasi bahan pustaka para pengelola/ 

pustakawan harus mengetahui aturan-aturan dasar yang ada untuk memilih nomor 

kelas. Para pengelola/ pustakawan biasanya bisa mengerjakannya jika bahan pustaka 

tersebut berbahasa Indonesia. Tapi jika bahan pustakanya berbahasa Asing mereka 

mengalami kesulitan ketika harus menerjemahkan/ men translate judul bahan pustaka 

tersebut karena harus melihat terlebih dahulu  kamus bahasa. Kemudian masalah yang 

paling sulit diselesaikan adalah ketika seorang pustakawan malas untuk mengerjakan 

pekerjaan utamanya yaitu mengolah bahan pustaka, melakukan proses 

pengklasifikasian. 

          Indikator kinerja (performance indicator) adalah penilaian kinerja secara tidak 

langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi kinerja saja, sehingga 

bentuknya cenderung kualitatif atau tidak dapat dihitung. Penentuan indikator kinerja 

bisa berbeda-beda, tergantung setiap organisasi. Dalam rangka mempermudah dan 
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memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 9 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya tersebut, maka disusun Peraturan 

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. 

          Tugas pustakawan antara lain, melakukan kegiatan pengorganisasian dan 

pendayagunaan bahan pustaka/sumber informasi, pengembangan perpustakaan, 

dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo) dan pengkajian pengembangan 

perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo). Kompetensi pustakawan 

berperan penting dalam membantu kinerja staff perpustakaan yang lainnya yaitu, 

Jabatan Fungsional Umum (JFU)/ Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan staff Honorer/ 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Selain itu pengelolaan 

perpustakaan yang baik juga dapat melestarikan bahan-bahan pustaka yang ada. 

Terjaganya koleksi di perpustakaan akan memudahkan dalam penggunaannya.  

          Sebagai pustakawan seharusnya bisa menguasai seluruh aspek pekerjaan yang 

ada pada unit bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Tidak benar kalau 

seorang pustakawan hanya bisa menguasai bidang pekerjaan bagian tertentu saja. 

Seperti shelving, label, atau katalogisasi saja. Untuk menghindari hal tersebut maka 

diperlukan adanya dukungan pemimpin/ leader yang dalam hal ini pimpinan 

perpustakaan untuk dapat menerapakan gaya kepemimpinan demokratis dalam 

penentuan tujuan dan pemanduan pemikiran-pemikiran untuk menentukan cara-cara 

terbaik dalam melaksanakan pekerjaan. Menunjang kinerja pustakawan agar 

berkembang kearah yang lebih maju. sumber daya manusia adalah potensi yang 

merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non finansial) didalam organisasi  

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik (real) dan non fisik dalam 

mewujudkan eksistensi organisasi (Nawawi,1998:40). 

          Sebagai sebuah sistem perpustakaan terdiri dari beberapa unit kerja atau bagian 

yang terintegrasikan melalui sistem yang dipakai untuk pengolahan buku, penyusunan 

dan pelayanan koleksi yang mendukung berjalannya kegiatan/ fungsi perpustakaan. 

Kinerja pustakawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dapat berujud, dilihat, 

dihitung jumlahnya, akan tetapi dalam banyak hal hasil olah pikiran  dan tenaga tidak 
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dapat dihitung dan dilihat, seperti ide-ide pemecahan suatu persoalan, inovasi baru 

suatu produk barang atau jasa, bisa juga merupakan penemuan atas prosedur kerja 

yang lebih efisien. dalam hal ini kompetensi pustakawan diperlukan untuk menunjang 

kinerja pegawai perpustakaan, staff Jabatan Fungsional Umum (JFU)/ Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana dan staff Honorer/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak 

(PPPK). 

          Kompetensi pustakawan yang merupakan hasil olah pikir dan tenaga dari 

seorang pustakawan, harus menguasai seluruh aspek pekerjaan yang ada pada unit 

bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Sub-unsur Kegiatan, dan Rincian 

Kegiatan Pustakawan unsur utama nya, Pendidikan, Pengorganisasian dan 

pendayagunaan koleksi bahan pustaka/ sumber informasi, Pemasyarakatan 

perpusdokinfo, Pengkajian pengembangan perpusdokinfo, dan Pengembangan 

profesi. Dalam manajemen kinerja (Amstrong, 1994, dalam Surya Dharma, 2005) 

istilah kompetensi mengacu kepada dimensi perilaku dari sebuah peran – perilaku 

yang diperlukan seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara 

memuaskan. Menurut, (Spencer dan Spencer, 1993:9 dalam Sedarmayanti 2011 : 

226), Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan 

mengindikasikan cara berperilaku/ berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung 

untuk periode waktu cukup lama.  

          Gaya kepemimpinan menurut, (Hersey & Blanchard, 1982:152), adalah pola-

pola perilaku konsisten ynag mereka terapkan dalam bekerja dengan dan melalui 

orang lain seperti dipersepsikan orang-orang itu. Pola-pola itu timbul pada diri orang-

orang pada waktu mereka mulai memberikan tanggapan dengan cara yang sama 

dalam kondisi yang serupa, pola itu membentuk kebiasaan tindakan yang setidaknya 

dapat diperkirakan bagi mereka yang bekerja dengan pemimpin itu.  

          Gaya kepemimpinan mempunyai peran yang penting dalam mempengaruhi 

cara kerja staff/ pustakawan di perpustakaan pusat IPDN. Perilaku kepemimpinan 

dapat memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap kinerja staff/ pustakawan 

yang dipimpinnya. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan 

semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi anggota 

untuk mengubah sikap, sehingga mereka bisa satu pemikiran dengan keinginan 
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pemimpin. Seorang pemimpin sebaiknya mampu memahami karakter karyawan 

sehingga dapat mengevaluasi dirinya dan karyawannya agar dapat mencapai 

kompetensi kerja yang optimal. Tipe demokratis dianggap paling ideal karena ciri 

pemimpin yang demokratis mengikutsertakan para bawahan dalam pengambilan 

keputusan, pemimpin demokratis cenderung memperlakukan bawahannya sebagai 

rekan kerja dan orientasi hubungan yang bersifat relasional. 

          Kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi, 

memotivasi, mendorong dan memfasilitasi aktivitas segenap sumber daya manusia 

untuk memberikan komitmen dan kontribusi terbaiknya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan dimana pemimpin 

selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasehat dari staf 

dan bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Gaya 

kepemimpinan demokratis dalam penentuan tujuan dan pemanduan pemikiran-

pemikiran untuk menentukan cara-cara terbaik diperlukan. Pada saat ini Pustakawan 

di perpustakaan pusat IPDN selama ini mengalami kesulitan dalam memahami bahasa 

Asing (Bahasa Inggris) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). 

masalah ini terkadang menghambat kinerja pustakawan, Padahal dalam hal ini 

kompetensi pustakawan diperlukan untuk dapat membantu kinerja staff lainnya yaitu, 

Staff Jabatan Fungsional Umum (JFU)/ Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Staff 

Honorer/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)   Pada kompetensi 

pustakawan dalam melakukan kegiatan kepustakawanan yang menjadi unsur kegiatan 

dan tugas pokok pustakawan. Karena adanya masalah tersebut dan di dukung dengan 

teori-teori maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul :  

”Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Kompetensi Terhadap 

Kinerja Jabatan Fungsional Pustakawan di Perpustakaan Kampus Institut 

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor” 
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 1.2.  Identifikasi Masalah 

1. Gaya kepemimpinan demokratis kemudian penerapannya mempunyai 

fungsi yang penting dalam mempengaruhi cara kerja staff/ pustakawan 

di perpustakaan pusat IPDN. Perilaku kepemimpinan dapat 

memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap kinerja staff/ 

pustakawan yang dipimpinnya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu di 

teliti dalam penelitian ini, apakah penerapan gaya kepemimpinan 

demokratis sudah berjalan baik atau masih kurang maksimal ? 

2. Perpustakaan yang dikelola dengan sumber daya manusia yang 

professional mampu menghasilkan output yang bagus. Karena menjadi 

pustakawan yang ideal adalah tuntutan. Kompetensi staff/ pustakawan 

dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang dipakai dalam 

organisasi di perpustakaan. Berpedoman pada pernyataan tersebut dan 

menurut latar belakang masalah maka dapat penulis identifikasikan 

pertanyaan penelitian yaitu, Bagaimana kompetensi Jabatan Fungsional 

Pustakawan dalam bekerja ? 

3. Kompetensi pustakawan diperlukan untuk menunjang kinerja staff 

perpustakaan lainnya. yaitu, staff Jabatan Fungsional Umum (JFU)/ 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana, staff Honorer/ Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan Staff/ siswa/ mahasiswa yang 

melakuka Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam hal ini diperlukan 

kerjasama antar pimpinan unit perpustakaan serta sesama staff 

perpustakaan dalam melayani pemustaka. Berpedoman pada hal 

tersebut maka dapat penulis identifikasikan pertanyaan penelitian yaitu, 

Bagaimana kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan dalam 

menunjang kinerja staff perpustakaan lainnya yaitu, staff Jabatan 

Fungsional Umum (JFU)/ Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan staff 

Honorer/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan 

Staff/ siswa/ mahasiswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) dalam bekerja ? 
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4. Tipe kepemimpinan demokratis adalah dimana pemimpin selalu 

bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasehat 

dari staf dan bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai 

kata sepakat. dalam hal ini maka peneliti dapat mengidentifikasi 

pertanyaan penelitian bahwa, Bagaimana gaya kepemimpinan 

demokratis dan kompetensi dapat menunjang kinerja jabatan fungsional 

pustakawan di perpustakaan IPDN ? 

 

1.3. Rumusan Masalah 

          Titik tolak penelitian jenis apa pun tidak lain bersumber pada masalah. 

Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat dilaksanakan. Seluruh unsur penelitian 

akan berpangkal pada perumusan masalah. menurut (Lincoln dan Guba 

1985:226 dalam Moleong 2004:93 dan dalam Basrowi 2008:65) pada dasarnya 

penentuan masalah bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang 

peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan. dengan demikian maka 

penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis yang diterapkan pada 

perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 

2. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan Terhadap 

kinerja staff perpustakaan lainnya yaitu, staff Jabatan Fungsional Umum (JFU)/ 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan staff Honorer/ Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kontrak (PPPK)  

3. Bagaimana Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Kompetensi 

Terhadap Kinerja Jabatan Fungsional Pustakawan pada perpustakaan Kampus 

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)   

 

1.4. Tujuan Penelitian 

          Untuk memperjelas sasaran yang dicapai melalui penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan gaya kepemimpinan 

demokratis di perpustakaan IPDN Jatinangor. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi Jabatan Fungsional 

Pustakawan yang berperan juga terhadap kinerja staff perpustakaan lainnya yaitu, 

staff Jabatan Fungsional Umum (JFU)/ Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan staff 

Honorer/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) 

c. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kinerja Jabatan Fungsional Pustakawan 

pada perpustakaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)  

d. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis dan 

kompetensi Terhadap Kinerja Jabatan Fungsional pustakawan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kinerja jabatan fungsional pustakawan. Manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pihak perpustakaan IPDN. Sebagai bahan masukan bagi Pustakawan pada 

perpustakaan IPDN khususnya yang berkaitan dengan pengaruh gaya 

kepemimpinan demokratis dan kompetensi terhadap kinerja jabatan fungsional  

pustakawan. 

2. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan 

penelitian ini 

3. Bagi peneliti lain, sebagai referensi yang dapat memberikan suatu perbandingan 

dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama. 

 

1.6. Sistematika Skripsi 

          Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai skripsi ini, 

maka penyusunan sistematikanya adalah : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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          Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi. 

 

BAB II : KAJIAN TEORI 

        Bab ini menjelaskan tentang, Landasan Teori, terdiri atas teori-teori yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan yang  berisikan  pegertian manajemen 

sumber daya manusia, Sumber daya manusia, Tingkatan kepemimpinan 

birokrasi, gaya kepemimpinan demokratis, Peran strategis manajemen sumber 

daya manusia perpustakaan, Gaya kepemimpinan, Kepemimpinan demokratis, 

Karakteristik kepemimpinan demokratis, Prinsip-prinsip kepemimpinan 

demokratis, Kompetensi, Kompetensi jabatan, Kompetensi jabatan pada instansi 

pemerintah, Tujuan kompetensi, Peran kompetensi jabatan, Pengertian 

perpustakaan perguruan tinggi, Ketentuan umum Aparatur Sipil Negara, Jabatan 

fungsional PNS, Jabatan fungsional pustakawan, Jabatan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)/ Honorer, Kegiatan pustakawan, Tugas 

pokok, Pengukuran kompetensi, Pengukuran kinerja pustakawan, Faktor yang 

mempengaruhi kinerja, Kinerja staff, Penetapan indikator kinerja, Gaya 

kepemimpinan demokratis dan kompetensi, Pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja, Pengaruh kompetensi pustakawan terhadap Kinerja Jabatan Fungsional 

Umum/ Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Pengaruh kompetensi pustakawan 

terhadap Kinerja Kinerja Staff Honorer/ Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 

Kontrak, Kompetensi Pustakawan dalam Membimbing/ Membina Staff Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) di Perpustakaan, Kerangka pemikiran, Hasil penelitian 

sebelumnya, Hipotesis. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

            Bab ini berisi tentang objek penelitian, profil tempat penelitian, visi dan misi 

lembaga IPDN, visi dan misi perpustakaan IPDN, Tugas pokok pegawai 

perpustakaan IPDN, Rincian tugas kepala perpustakaan, Standar kompetensi 

eselon IV (Kepala unit), Rincian Tugas Tata Usaha, Rincian Tugas Bidang 

Jaringan, Website dan Database, Rincian tugas bidang pengadaan, pelayanan dan 
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pengolahan perpustakaan, Desain penelitian, Subjek penelitian, Operasionalisasi 

variabel, Unit analisis dan populasi, Analisis data deskriptif, Populasi, Teknik 

pengumpulan data dan instrumen penelitian, Interpretasi data, Validitas dan 

realibilitas instrument, Teknik analisis data, Uji asumsi klasik terhadap model 

regresi linier, Analisis korelasi, Analisis korelasi berganda, Analisis koefisien 

pengaruh parsial, Koefisien determinasi, Pengujian hipotesis, Lokasi dan jadwal 

penelitian. 

         BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang  temuan umum hasil penelitian, tujuan dan fungsi 

perpustakaan IPDN, struktur organisasi perpustakaan IPDN,  kompetensi jabatan 

pada instansi pemerintah, profil kompetensi jabatan pustakawan, dimensi 

kompetensi jabatan, faktor yang memengaruhi kompetensi, Analisa  Data  dan 

Pembahasan,  yang  memuat  tentang  analisis deskriptif, analisis regresi berganda, 

analisis koefisien determinasi, analisis pengujian hipotesis, serta pengujian 

instrument penelitian. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

          Bab ini berisi tentang Kesimpulan, dan saran untuk perpustakaan, dan untuk 

penelitian selanjutnya dari hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan di 

lokasi penelitian.  


