
BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Siswa SDN Percontohan Surgi 

Mufti 5 

 Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang 

terhadap suatu obyek terdiri atas faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang, dan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi yang 

berasal dari dalam diri seseorang disebut motivasi intrinsik dan motivasi yang 

berasal dari luar diri seseorang disebut motivasi ekstrinsik (Surya, 2003: 115). 

 Motivasi dapat timbul secara sadar maupun tidak sadar, dan pasti melekat 

kepada setiap orang termasuk motivasi yang mengunjungi perpustakaan dan 

memanfaatkan koleksi serta fasilitas perpustakaan. Perpustakaan didirikan 

untuk memenuhi kebutuhan informasi dan juga sebagai tempat rekreasi 

edukasi bagi masyarakat (Wiji Suwarno, 2007: 111). 

 Adapun jenis motivasi yang mempengaruhi siswa dalam berkunjung ke 

perpustakaan SDN Percontohan Surgi Mufti 5 yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan 

motivasi yang berasal dari luar dirinya sendiri atau dari orang lain. 

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik merupakan dorongan dari dalam diri seseorang 

untuk memenuhi kebutuhan nya, dari hasil yang diperoleh penulis di 

tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) bahwa motivasi intrinsik yang 



dimiliki oleh siswa untuk berkunjung ke perpustakaan SDN 

Percontohan Surgi Mufti 5 adalah untuk memenuhi kebutuhan 

informasi, mereka berkunjung ke perpustakaan untuk mencari 

informasi untuk memenuhi kebutuhannya seperti menyelesaikan tugas 

maupun sekedar menambah informasi. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh penulis, selain berkunjung untuk mendapatkan 

informasi, mereka juga memilih perpustakaan sebagai sumber 

informasi mereka. Dengan koleksi yang ada di perpustakaan khusus 

nya buku pelajaran yang dimiliki perpustakaan menjadikan kebutuhan 

informasi mereka terpenuhi. Siswa-siswa SDN Percontohan Surgi 

Mufti 5 juga mengunjungi perpustakaan sebagai tempat rekreasi, 

misalnya bermain catur atau hanya sekedar membaca buku cerita dan 

komik. Sebagian besar siswa-siswa SDN Percotohan Surgi Mufti 5 

memang lebih menyukai memanfaatkan koleksi seperti buku cerita, 

komik, dan catur. Namun banyak pula siswa-siswa yang 

memanfaatkan buku pelajaran sebagai  referensi untuk menyelesaikan 

tugas mereka. Mereka beranggapan jika di perpustakaan mereka bisa 

berkonsentrasi dalam menyelesaikan tugas mereka karena 

perpustakaan merupakan tempat yang cukup tenang sehingga mampu 

memberikan inspirasi bagi pengguna. Mereka juga sesekali 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengelola perpustakaan jika 

tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan yang ditugaskan kepada 

mereka dan pengelola perpustakaanpun dengan senang hati membantu 



mereka dalam mencari jawaban dan informasi yang mereka cari, dan 

karena hal itu pula banyak siswa-siswa yang senang berkunjung ke 

perpustakaan jika memiliki tugas dan berharap tugas mereka bisa 

terselesaikan. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan dorongan dari luar yang mampu 

menunjang diri seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Dari hasil 

yang diperoleh dari lapangan bahwa motivasi eksternal mahasiswa 

dalam berkunjung ke perpustakaan SDN Percontohan Surgi Mufti 5 

antara lain : 

a. Adanya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan untuk 

menunjang pencarian informasi dan memberikan kenyamanan bagi 

penggunanya, misalnya kipas angin dan meja baca yang lumayan 

besar. 

b. Banyak referensi atau bahan koleksi yang mampu memenuhi 

kebutuhan informasi yang mereka perlukan. 

c. Tempat yang nyaman dan pelayanan yang baik menjadi salah satu 

alasan mereka dalam mengunjungi perpustakaan. Tempat yang 

nyaman dan pelayanan yang bagus mampu meningkatkan motivasi 

seseorang dalam mengunjungi perpustakaan dan dalam belajar. Selain 

itu faktor dari luar misalnya ajakan  teman juga menjadi alasan 

mereka mengunjungi perpustakaan. 



 Dari uaraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi ekstrinsik 

adalah bentuk motivasi yang lebih dominan atau lebih banyak mempengaruhi 

siswa dalam berkunjung dan memanfaatkan koleksi di Perpustakaan SDN 

Percontohan Surgi Mufti  5. Hal tersebut berkaitan erat dengan pendapat 

(Sardiman, 2014: 89-90) bahwa didalam aktivitas belajar seseorang dari 

mulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang berkaitan dengan 

aktivitas belajar akan sangat berpengaruh kepada seseorang dalam 

memotivasi dirinya. 

B. Tingkat Antusias Siswa Terhadap Perpustakaan SDN Percontohan Surgi 

Mufti 5 

 Perpustakaan pada dasarnya merupakan salah satu tempat belajar dan 

tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh 

suatu lembaga pendidikan, sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu 

memperlancar cakrawala pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Motivasi dalam belajar adalah faktor penting karena hal tersebut 

merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan 

belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara 

mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Motivasi ini tumbuh karena 

adanya keinginan  untuk bisa mengetahui dan memahami sesutau  serta 

mengarahkan belajar siswa sehingga sungguh-sungguh untuk belajar dan 

termotivasi untuk mencapai  prestasi. 

 Menurut Wiji Suwarno, penyediaan fasilitas perpustakaan yang lengkap 

dan nyaman akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Timbulnya 



motivasi pengunjung untuk melakukan kegiatan di perpustakaan seperti 

pemanfaatan koleksi, layanan, dan fasilitas perpustakaan didorong oleh 

berbagai alasan yang dimiliki setiap pengunjung dalam mengunjungi 

perpustakaan berbeda-beda antara satu pengunjung dengan pengunjung lain. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat antusias siswa 

berkunjung dan memanfaatkan koleksi di perpustakaan SDN Percontohan 

Surgi Mufti  5 bisa dibilang lumayan tinggi terlihat dari hasil observasi  

peneliti terhadap buku pengunjung yang dikelola oleh peneglola perpustakaan 

SDN Percontohan Surgi Mufti 5 yang mana  rata-rata siswa yang berkunjung 

ke perpustakaan dalam satu harinya bisa mencapai 45% atau sekitar 25 orang 

lebih setiap harinya. 

C. Motivasi Siswa dalam Memanfaatkan Koleksi di Perpustakaan SDN 

Percontohan Surgi Mufti 5 

 Motivasi merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu 

pendorong bagi pengguna untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan. Oleh 

karena itu pustakawan dituntut untuk memberikan motivasi kepada pengguna 

dengan cara menyediakan koleksi  yang memadai baik dari segi kualitas, 

kuantitas, dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga 

koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. 

 Perpustakaan bukan hanya sekedar koleksi buku, melainkan sebuah 

koleksi buku yang berfungsi untuk dimanfaatkan. Tersedianya koleksi di 

perpustakaan sebagai sumber informasi sampai saat ini dapat dimanfaatkan 

dengan baik oleh siswa-siswi SDN Percontohan Surgi Mufti 5. Siswa-siswi 



memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan SDN Percontohan Surgi 

Mufti 5 sebagai sumber informasi dan sebagai hiburan, mereka 

memanfaatkan bahan koleksi cerita fiksi sebagai hiburan dan sebagai pengisi 

waktu luang. 


