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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Yayasan Nurul Ulum Semarang 

Yayasan Nurul Ulum merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang 

bergerak dalam bidang pendidikan, yayasan ini merupakaan yayasan yang 

dimonitori oleh lembaga pendidikan Ma’arif NU. Lembaga Pendidikan Ma’arif 

Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) adalah salah satu departemen organisasi NU 

yang bertugas melaksanakan kebijakan pada bidang pendidikan dan pengajaran 

baik formal maupun non formal. Yayasan Nurul Ulum berlokasi di Jalan KH. 

Wahid Hasyim 390 Semarang, sekolah ini didirikan pada tahun 1936 serta 

yayasan ini mendirikan 2 jenjang sekolah yaitu Sekolah Dasar (SD Pungkuran) 

dan Sekolah Menengah Pertama (SMP Hasanudin 03). Dalam menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran di Yayasan Nurul Ulum Semarang, yang bertujuan untuk 

mewujudkan visi dan misi yayasan yang telah ditetapkan : 

a) Visi Yayasan Nurul Ulum Semarang  

Menjaga suasana religius, unggul dalam prestasi terhadap iptek dan 

santun dalam bersikap sesuai dengan ajaran islam Ahlussunah 

Waljama’ah.  

b) Misi Yayasan Nurul Ulum Semarang 

1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT 

berdasarkan Ahlussunah Waljama’ah. 

2) Meningkatkan profesionalisme dan keteladanan dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif. 

3) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan serta 

memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. 

4) Mengoptimalkan layanan pendidikan sehingga dapat mengatarkan 

anak didik ke jenjang yang lebih tinggi serta menghasilkan lulusan 

yang berkualitas. 
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5) Meningkatkan lingkungan yang bersih, nyaman, sejuk, dan 

kekeluargaan antar warga. 

Tujuan awal dari didirikan-nya yayasan ini yaitu untuk membentuk generasi 

yang cerdas, terampil, berakhlaq mulia, beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT. Selain itu Yayasan Nurul Ulum mempunyai basis pendidikan islami dimana 

semua siswi wajib menggunakan hijab/jilbab. Terdapat salah satu kegiatan yang  

wajib diikuti oleh  siswa-siswi yaitu kegiatan setelah jam pulang sekolah, siswa-

siswi harus melakukan sholat berjamaah dan ikut dalam kegiatan ekstrakulikuler 

wajib yaitu BTQ (Baca Tulis Qur’an).  

 

4.2 Gambaran Informan 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai profesi 

guru. Informan dalam penelitian ini ialah  guru tetap  di Yayasan Nurul Ulum. 

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, melatih, 

mengarahkan, membimbing, menilai dan mengevaluasi semua siswa disekolah. 

Berdasarkan 14 guru tetap di yayasan, hanya 7 orang yang bersedia menjadi 

informan dalam penelitian ini. Nama-nama guru disamarkan dalam penelitian ini, 

karena privasi. Berikut adalah Tabel 4.1. menjelaskan gambaran informan 

meliputi jabatan, umur, dan jenis kelamin dari 7 informan 

Tabel. 4.1. Gambaran Infroman 

No Informan Jabatan Umur Jenis Kelamin 

1.  Informan 1 Wakil Kepala Sekolah 42 Tahun Wanita  

2. Informan 2 Guru Kelas  50 Tahun Wanita  

3. Informan 3 Guru Kelas  47 Tahun Pria 

4. Informan 4 Guru Kelas  35 Tahun Wanita  

5. Informan 5 Guru Kelas 36 Tahun Wanita  

6. Informan 6 Guru Kelas 32 Tahun Wanita  

7. Informan 7 Guru Kelas  37 Tahun  Wanita  

     Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 
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4.3 Motivasi Guru Yayasan Nurul Ulum 

Motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia 

pada pencapaian tujuan. Dimana seseorang akan melakukan kegiatan untuk 

mencapai suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan, keinginan serta tujuan lainnya. 

Jika dikaitkan dengan profesi seorang guru, guru merupakan salah satu profesi 

yang tidak semua orang bisa menjalankan pekerjaan ini, karena menjadi seorang 

guru harus memiliki kemampuan dan kemauan dalam menjalankan profesinya 

tersebut. Selain memberikan ilmu pengetahuan kepada semua siswa yang mereka 

didik disekolah, guru juga harus memberikan sikap atau tingkah laku positif 

sebagai contoh untuk semua siswa dan masyarakat. 

Hasil wawancara dengan guru di Yayasan Nurul Ulum Semarang, guru yang 

bekerja di yayasan tersebut mempunyai dorongan atau motivasi untuk mencapai 

suatu tujuan yang diinginkan. Dorongan tersebut ialah untuk memenuhi 

kebutuhan, mengabdi serta menjalankan tugas pokok seorang guru. Kebutuhan 

yang harus dipenuhi guru berupa mendapatkan gaji untuk memenuhi semua 

kebutuhan fisiologis, mendapatkan keamanan dan kesejahteraan dalam bekerja, 

penghargaan, pengakuan serta bersosialisasi di lingkungan pekerjaan dan lain-

lain. Guru pendidik di Yayasan Nurul Ulum selain untuk memenuhi sebuah 

kebutuhan, guru tersebut memiliki tujuan lain ialah melakukan pengabdian 

dengan menjalankan semua tugas pokok seorang guru terhadap siswa yang 

mereka didik. Guru pendidik di Yayasan Nurul Ulumtidak pernah memandang 

bahwa sekolah yang menjadi tempat mereka bekerja, merupakan sekolah yang 

siswa-siswidi yayasan tersebut mayoritas berasal dari keluarga menengah 

kebawah, mereka tidak pernah membedakan para siswa. Selain itu, kesejahteraan 

yang diberikan oleh yayasan untuk guru pendidik tidaklah besar misalnya gaji 

dibawah UMK (Upah Minimum Kota), namun hal tersebut tidak menyurutkan 

guru Yayasan Nurul Ulum dalam menjalankan tugas pokok seorang guru. 

Menurut mereka, walaupun kesejahteraan yang diberikan tidak sebanding dengan 

pekerjaan yang dilakukan tetapi tujuan awal guru Yayasan Nurul Ulum ialah 

mengabdi akan profesinya untuk anak-anakdi sekolah agar menjadi pintar, 
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berprestasi dan memiliki tingkah laku yang baik, seperti yang dituturkan oleh 

informan 1 berikut ini : 

“Kalo masalah gaji saya nggak pernah masalah mba karena juga tujuan 

saya mengabdi dengan profesi saya sebagai guru dan saya merasa nyaman 

di yayasan ini. walaupun gaji yang saya terima sedikit bahkan sama gaji 

spg aja lebih banyak spg yaa mba..tapi saya tidak perduli mbaa. Karena 

tujuan saya bisa mendidik anak anak disekolah agar menjadi seoarang 

yang berhasil dan pintar. Kalo dibilang sebanding yaa tidak mbaa, tapi 

tidak papa mba tidak masalah buat saya yang terpenting dari gaji itu juga 

sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan saya mba. Saya disini juga sudah 

15 tahun mbaa yang awalnya cuman guru mengajar hingga sekarang 

menjadi wakil kepala sekolah, ini sudah menjadi perjalanan dalam profesi  

guru saya.” 

 

4.4 Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

4.4.1 Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar dari 

manusia dimana kebutuhan ini berupa kebutuhan pangan, sandang, 

papan serta kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut seseorang harus melakukan suatu 

pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau gaji, yang nantinya imbalan 

tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak 

seorang pekerja. Pemenuhan kebutuhan fisiologis menurut 7guru 

pendidik di Yayasan Nurul Ulum, berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup 

Layak) sebagai berikut : 

4.4.1.1 Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Informan 1 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuatoleh 

peneliti. Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana 

seorang guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak 

terpenuhi berdasarkan teori hirarki kebutuhan Maslow. Terkait 

dengan kebutuhan pangan terdapat 6 indikator, pemenuhan-nya 

seperti membeli beras 8 kg dalam 1 bulan, kebutuhan protein 
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seperti ayam, telur atau ikan, tahu atau tempe serta sayuran untuk 

setiap harinya. Sedangkan, kebutuhan minum informan 1 membeli 

gula pasir, teh dan kopi dalam jangka waktu 1 bulan sekali untuk 

kebutuhan 1 bulan kedepan. Kebutuhan pangan lainnya ialah 

membeli minyak goreng dan bumbu-bumbuan 2 minggu sekali, 

buah-buahan informan hanya membeli disaat berminat saja 

sehingga tidak setiap hari informan mengkonsumsi buah. 

Terkait dengan kebutuhan sandang seperti pakaian dan 

mukena informan kemungkinan membeli 1-2 potong/tahun, 

pakaian dalam 6 potong/tahun. Sedangkan, kebutuhan kaos kaki 

membeli 2 potong/2bulan. Kebutuhan papan, dimana informan 1 

memiliki rumah sendiri untuk berteduh dan beristirahat yang 

terdapat meja, kursi, lemari, peralatan masak, peralatan makan, 

peralatan mandi, dan terpenting ialah air serta listrik yang 

digunakan untuk kegiatan setiap hari.  

Terkait dengan kebutuhan lain-lain, pemenuhannya seperti 

perlengkapan kesehatan seperti pasta gigi, shampoo, sabun, 

pembalut dan lain sebagainya, informan membeli 1 bulan sekali 

untuk kebutuhan 1 bulan kedepan. Kebutuhan terakhir ialah 

kebutuhan rekreasi, informan akan rekreasi di sekitar semarang 1 

bulan sekali. Jadi, hasil wawancara yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan bahwa kebutuhan fisiologis informan 1 secara 

keseluruhan terpenuhi seperti pangan, sandang, papan, peralatan 

kesehatan serta rekreasi informan 1 menggunakan gaji dari 

Yayasan Nurul Ulum. 

4.4.1.2 Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Informan 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh 

peneliti. Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana 

seorang guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak 



 
28 

 

terpenuhi berdasarkan teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait 

dengan kebutuhan pangan terdapat 6 indikator, pemenuhan-nya 

seperti membeli beras 8-10 kg dalam 1 bulan, kebutuhan protein 

seperti ayam, telur atau ikan, tahu atau tempe serta sayuran untuk 

setiap harinya. Sedangkan, kebutuhan minum informan 2 membeli 

gula pasir, teh dan kopi secara eceran di warung karena informan 

jarang mengkonsumsi minuman manis. Kebutuhan pangan lainnya 

ialah membeli minyak goreng dan bumbu-bumbuan dalam 1 

minggu sekali, buah-buahan informan hanya membeli disaat 

berminat saja sehingga tidak setiap hari informan mengkonsumsi 

buah. 

Terkait dengan kebutuhan sandang seperti pakaian dan mukena 

informan kemungkinan membeli 1-2 potong/tahun, pakaian dalam6 

potong/tahun sekali. Sedangkan, kaos kaki 1 potong/bulan sekali 

karena informan sering kehilangan barang tersebut. Menurut 

informan, kebutuhan sandang seperti pakaian, celana dan sandal 

dapat digunakan dalam jangka panjang bahkan bila pakaian, 

mukena ataupakaian dalam tersebut masih layak untuk dipakai 

informan mengatakan tidak akan membeli. Kebutuhan papan, 

dimana informan 2 memiliki rumah sendiri untuk berteduh dan 

beristirahat yang terdapatmeja, kursi, lemari, peralatan masak, 

peralatan makan, peralatan mandi, dan terpenting ialah air serta 

listrik yang digunakan untuk kegiatan setiap hari.  

Terkait dengan kebutuhan lain-lain, pemenuhannya seperti 

membeli perlengkapan kesehatan seperti pasta gigi, shampoo, 

sabun, pembalut dan lain sebagainya, informan membeli 1 bulan 

sekali untuk kebutuhan 1 bulan kedepan. Kebutuhan terakhir ialah 

kebutuhan rekreasi, informan akan rekreasi 1 tahun sekali disaat 

hari lebaran. Jadi, hasil wawancara yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulanbahwa kebutuhan fisiologis informan 2 secara 

keseluruhan terpenuhi untuk memenuhi semua kebutuhan seperti 
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pangan, sandang, papan, peralatan kesehatan serta rekreasi 

informan 2 menggunakan gaji dari Yayasan Nurul Ulum.  

4.4.1.3 Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Informan 3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh 

peneliti. Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana 

seorang guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak 

terpenuhi berdasarkan teori hirarki kebutuhan Maslow.Terkait 

dengan kebutuhan pangan terdapat 6 indikator, pemenuhan 

kebutuhan makan informan 3 membeli nasi beserta lauk di warung 

untuk setiap hari. Sedangkan, minum informan 3 membeli gula 

pasir, teh dan kopi 1 bulan sekali untuk kebutuhan 1 bulan 

kedepan. Kebutuhan pangan lainnya ialah minyak goreng dan 

bumbu-bumbuan, informan jarang membeli kebutuhan ini karena 

sering membeli makanan di warung, buah-buahan informan hanya 

membeli disaat berminat saja sehingga tidak setiap hari informan 

mengkonsumsi buah. 

Terkait dengan kebutuhan sandang seperti pakaian sajadah, 

peci, sarung dan ikat pinggang membeli 1-2 potong/tahun, pakaian 

dalam 6 potong/1 tahun. Sedangkan, kebutuhan kaos kaki 1 

pasang/bulan. Kebutuhan papan, dimana informan 3 memiliki 

rumah sendiri untuk berteduh dan beristirahat yang terdapat meja, 

kursi, lemari,peralatan masak, peralatan makan, peralatan mandi, 

dan terpenting ialah air serta listrik yang digunakan untuk kegiatan 

setiap hari. 

Terkait dengan kebutuhan lain-lain, pemenuhannya seperti 

membeli perlengkapan kesehatan seperti pasta gigi, shampoo, 

sabun, pembalut dan lain sebagainya, namun informan membeli 1 
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bulan sekali untuk kebutuhan 1 bulan kedepan. Kebutuhan terakhir 

ialah kebutuhan rekreasi, informan akan rekreasi 6 bulan sekali 

hanya disekitar semarang. Jadi, hasil wawancara yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa kebutuhan fisiologis 

informan 3 secara keseluruhan terpenuhi untuk memenuhi semua 

kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, peralatan kesehatan 

serta rekreasi informan 3 menggunakan gaji dari Yayasan Nurul 

Ulum.  

4.4.1.4 Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Informan 4 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh 

peneliti. Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana 

seorang guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak 

terpenuhi berdasarkan teori hirarki kebutuhan Maslow. Terkait 

dengan kebutuhan pangan terdapat 6 indikator, pemenuhan-nya 

seperti membeli beras 12 kg/bulan, kebutuhan protein seperti 

ayam, telur atau ikan, tahu atau tempe serta sayuran untuk setiap 

harinya. Kebutuhan minum, informan 4 membeli gula pasir, teh 

dan kopi hanya membeli 1 bulan sekali untuk kebutuhan 1 bulan. 

Kebutuhan pangan lainya ialah membeli minyak goreng dan 

bumbu-bumbuan dalam 1 minggu sekali, buah-buahan informan 

membeli disaat berminat saja sehingga tidak setiap hari informan 

mengkonsumsi buah. 

Terkait dengan kebutuhan sandang seperti pakaian dan mukena 

informan kemungkinan membeli 1-2 potong/tahun, pakaian dalam 

6 potong/tahun. Tetapi untuk kebutuhan kaos kaki informan 

membeli 1 potong/bulan. Kebutuhan papan, dimana informan 4 

memiliki rumah sendiri untuk berteduh dan beristirahat, memiliki 

meja kursi serta lemari, memiliki peralatan masak dan makan 
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(wajan, sendok, piring, kompor dan lain-lain), memiliki peralatan 

mandi (gayung dan ember plastik) dan yang terpenting ialah 

memiliki air serta listrik karena digunakan untuk kegiatan setiap 

hari.  

Terkait dengan kebutuhan lain-lain, pemenuhannya seperti 

membeli perlengkapan kesehatan seperti pasta gigi, shampoo, 

sabun, pembalut dan lain sebagainya, namun informan membeli 1 

bulan sekali untuk kebutuhan 1 bulan kedepan. Kebutuhan terakhir 

ialah kebutuhan rekreasi, informan akan rekreasi di sekitar 

semarang 2 bulan sekali. Jadi, hasil wawancara yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa kebutuhan fisiologis 

informan 4 secara keseluruhan terpenuhi untuk memenuhi semua 

kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, peralatan kesehatan 

serta rekreasi informan 4 menggunakan gaji dari Yayasan Nurul 

Ulum.  

4.4.1.5 Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Informan 5 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5. Peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh 

peneliti. Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana 

seorang guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak 

terpenuhi berdasarkan teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait 

dengan kebutuhan pangan terdapat 6 indikator, pemenuhan-nya 

seperti membeli beras 10 kg/bulan, kebutuhan protein seperti 

ayam, telur atau ikan, tahu atau tempe serta sayuran untuk setiap 

harinya. Kebutuhan minum, informan 5 membeli gula pasir, teh, 

kopi dan susu bubuk hanya 1 bulan sekali untuk kebutuhan 1 

bulan. Kebutuhan pangan lainya ialah membeli minyak goreng dan 

bumbu-bumbuan 2 minggu sekali, buah-buahan membeli 1 minggu 
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sekali disaat berminat saja sehingga tidak setiap hari informan 

mengkonsumsi buah. 

Terkait dengan kebutuhan sandang seperti pakaian dan mukena 

membeli 1-3 potong/tahun, pakaian dalam 12 potong/tahun, kaos 

kaki informan membeli 6 potong/tahun. Kebutuhan papan, dimana 

informan 5 memiliki rumah sendiri untuk berteduh dan beristirahat 

yang terdapat meja,kursi, lemari, peralatan masak, makan, 

peralatan mandi dan terpenting ialah memiliki air serta listrik yang 

digunakan untuk kegiatan setiap hari.  

Terkait dengan kebutuhan lain-lain, pemenuhannya seperti 

membeli perlengkapan kesehatan seperti pasta gigi, shampoo, 

sabun, pembalut dan lain sebagainya, informan membeli 1 bulan 

sekali untuk kebutuhan 1 bulan. Kebutuhan terakhir ialah 

kebutuhan rekreasi, informan akan rekreasi di sekitar semarang 3 

bulan sekali. Jadi, hasil wawancara yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan, bahwa kebutuhan fisiologis informan 5 secara 

keseluruhan terpenuhi untuk memenuhi semua kebutuhan seperti 

pangan, sandang, papan, peralatan kesehatan serta rekreasi 

informan 5 menggunakan gaji dari Yayasan Nurul Ulum. 

4.4.1.6 Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Informan 6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhannya terpenuhi atau tidak terpenuhi 

berdasarkan teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait dengan 

kebutuhan pangan terdapat 6 indikator, pemenuhannya seperti 

membeli beras 10kg/bulan, kebutuhan protein seperti ayam, telur 

atau ikan, membeli tahu atau tempe serta sayuran untuk setiap 
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harinya. Kebutuhan minum, informan 6 membeli gula pasir, teh 

dan kopi 1 bulan sekali untuk kebutuhan satu bulan. Kebutuhan 

pangan lainya ialah membeli minyak goreng dan bumbu-bumbuan 

1 minggu sekali, buah-buahan membeli disaat berminat saja 

sehingga tidak setiap hari informan mengkonsumsi buah. 

Terkait dengan kebutuhan sandang seperti pakaian dan mukena 

membeli 1-2 potong/tahun, pakaian dalam 10 potong/tahun, kaos 

kaki 1 potong/bulan. Kebutuhan papan, dimana informan 6 

memiliki rumah sendiri untuk berteduh dan beristirahat yang 

terdapat meja, kursi, lemari, peralatan masak, peralatan makan, 

peralatan mandi dan terpenting ialah memiliki air serta listrik yang 

digunakan untuk kegiatan setiap hari. 

Terkait dengan kebutuhan lain-lain, pemenuhannya seperti 

membeli perlengkapan kesehatan seperti pasta gigi, shampoo, 

sabun, pembalut dan lain sebagainya, informan membeli 1 bulan 

sekali untuk kebutuhan 1 bulan. Kebutuhan terakhir ialah 

kebutuhan rekreasi, informan akan rekreasi di sekitar semarang 1 

bulan sekali. Jadi, hasil wawancara yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan, bahwa kebutuhan fisiologis informan 6 secara 

keseluruhan terpenuhi untuk memenuhi semua kebutuhan seperti 

pangan, sandang, papan, peralatan kesehatan serta rekreasi 

informan 6 menggunakan gaji dari Yayasan Nurul Ulum.  

4.4.1.7 Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Informan 7 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh 

peneliti. Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana 

seorang guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak 

terpenuhi berdasarkan teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait 
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dengan kebutuhan pangan terdapat 6 indikator, pemenuhan-nya 

seperti membeli beras 9 kg/bulan, kebutuhan protein seperti ayam,  

telur atau ikan, tahu atau tempe serta sayuran untuk setiap harinya. 

Kebutuhan minum, informan 7 membeli gula pasir, teh dan kopi 

secara eceran diwarung. Kebutuhan pangan lainya ialah membeli 

minyak goreng dan bumbu-bumbuan 1 minggu sekali, buah-

buahan membeli disaat berminat saja sehingga tidak setiap hari 

informan mengkonsumsi buah. 

Terkait dengan kebutuhan sandang seperti pakaian dan 

mukena membeli 1-3 potong/tahun, pakaiandalam 12 

potong/tahun, kaos kaki 6 potong/tahun. Kebutuhan papan, 

informan 7 memiliki rumah sendiri untuk berteduh dan beristirahat 

yang terdapat meja, kursi, lemari, peralatan masak, peralatan 

makan, memiliki peralatan mandi dan terpenting ialah memiliki air 

serta listrik yang digunakan untuk kegiatan setiap hari.  

Terkait dengan kebutuhan lain-lain, pemenuhannya seperti 

membeli perlengkapan kesehatan seperti pasta gigi, shampoo, 

sabun, pembalut dan lain sebagainya membeli 1 bulan sekali untuk 

kebutuhan 1 bulan. Kebutuhan terakhir ialah kebutuhan rekreasi, 

informan akanrekreasi di sekitar semarang 1 bulan sekali. Jadi, 

hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, 

bahwa kebutuhan fisiologis informan 7 secara keseluruhan 

terpenuhi untuk memenuhi semua kebutuhan seperti pangan, 

sandang, papan, peralatan kesehatan serta rekreasi informan 7 

menggunakan gaji dari Yayasan Nurul Ulum.  
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4.4.2 Kebutuhan akan Rasa Aman 

Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang timbul 

setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan ini berupa keselamatan dan 

keamanan diri serta harta bendanya, menurut 7 informansebagai berikut : 

4.4.2.1 Pemenuhan Kebutuhan akan Rasa Aman Informan 1 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan kebutuhan terpenuhi atau tidak, 

dilihat dari indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait dengan kebutuhan 

akan rasa aman. Dilihat dari 5 indikator, hanya 3 yang sudah 

terpenuhi. Indikator yang terpenuhi berupa ruangan kerja aman 

sehingga terhindar dari masalah yang mengancam jiwa, seperti 

dituturkan oleh informan 1 berikut ini : 

“Kalo buat itu dari yayasan sudah mengantisipasi mbaa, demi 

kelancaran bekerja guru dalam belajar mengajar di kelas, pokoknya 

kalo ada kerusakan atau apapun yang menyangkut dengan 

bangunan langsung di perbaiki. Sehingga tidak akan ada kejadian 

yang akan mengancam jiwa guru karyawan bahkan murid disini 

mba jadi saya bisa kerja dengan baik dan tidak pernah cemas”. 

Selanjutnya ialah adanya kondisi kerja kondusifdan nyaman, 

dimana orang-orang di lingkungan sekolah seperti guru dan 

karyawan terbiasa untuk melakukan tegur sapa dan saling terbuka, 

sehingga informan selalu merasa senang, nyaman serta tercipta 

suasana keakraban saat bekerja di Yayasan Nurul Ulum. Terakhir, 

mendapatkan asuransi kesehatan untuk meringankan pengeluaran 

informan disaat sakit. Tidak adanya Security atau CCTV di 

lingkungan sekolah tidak menjadi permasalahan bagi informan, 

karena sekian tahun bekerja beliau tidak pernah kehilangan barang 

pada waktu jam kerja.  

Jadi, untuk kebutuhan akan rasa aman guru Yayasan Nurul 

Ulum sudah terpenuhi, dibuktikan dengan informan merasa senang, 

nyaman, aman, tidak tertekan, takut atau cemas disaat bekerja. 
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4.4.2.2 Pemenuhan Kebutuhan akan Rasa Aman Informan 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan kebutuhan terpenuhi atau tidak, 

dilihat dari indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait dengan kebutuhan 

akan rasa aman. Dilihat dari 5 indikator, hanya 3 yang sudah 

terpenuhi. Indikator yang terpenuhi berupa ruangan kerja aman 

sehingga terhindar dari masalah yang mengancam jiwa, karena 

menurut informan yayasan sangat bertanggung jawab kepada 

semua pekerja dan siswa. Kedua, adanya kondisi kerja kondusif 

dan nyaman, dimana orang-orang di lingkungan sekolah seperti 

guru dan karyawan terbiasa berkumpul dan tidak membeda-

bedakan, sehingga informan selalu merasa senang dan nyaman saat 

bekerja di Yayasan Nurul Ulum. Terakhir, mendapatkan asuransi 

kesehatan untuk meringankan pengeluaran informan disaat sakit. 

Jadi, untuk kebutuhan akan rasa aman guru Yayasan Nurul Ulum 

sudah terpenuhi dibuktikan dengan informan merasa  nyaman 

aman disaat bekerja, seperti yang dituturkan oleh informan 2 

berikut ini : 

“Saya sudah aman dan nyaman dalam bekerja di Yayasan 

Nurul Ulum. Tapi seharusnya menurut saya, pihak yayasan 

mempertimbangkan dana pensiun untuk guru, biar guru aman 

besoknya di saat sudah tidak bekerja walaupun jumlah nominal 

hanya sedikit”. 

4.4.2.3 Pemenuhan Kebutuhan akan Rasa Aman Informan 3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan kebutuhan terpenuhi atau tidak, 

dilihat dari indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait dengan kebutuhan 

akan rasa aman. Dilihat dari 5 indikator, hanya 3 yang sudah 

terpenuhi. Indikator yang terpenuhi berupa ruangan kerja aman 

sehingga terhindar dari masalah yang mengancam jiwa seperti 
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bangunan runtuh dan lain lain, kondisi kerja kondusif dan nyaman 

dan mendapatkan asuransi kesehatan dari Yayasan Nurul ulum, 

walaupun terdapat indikator yang tidak terpenuhi seperti tidak 

adanya security dan dana pensiun. Jadi, untuk kebutuhan akan rasa 

aman guru Yayasan Nurul Ulum sudah terpenuhi dibuktikan 

dengan informan merasa  aman, nyaman dan senang disaat bekerja, 

seperti yang dituturkan oleh informan 3 berikut ini : 

“Aman dan nyaman sekali bekerja disini, bukan hanya karena 

dapat asuransi kesehatan aja, tapi karena rekan kerja disini juga 

yang membuat saya nyaman dan senang di saat bekerja di Yayasan 

Nurul Ulum.” 

4.4.2.4 Pemenuhan Kebutuhan akan Rasa Aman Informan 4 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan kebutuhan terpenuhi atau tidak, 

dilihat dari indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait dengan kebutuhan 

akan rasa aman. Dilihat dari 5 indikator, hanya 3 yang sudah 

terpenuhi. Indikator yang terpenuhi berupa ruangan kerja aman 

sehingga terhindar dari masalah yang mengancam jiwa, kondisi 

kerja kondusif dan nyaman dimana orang-orang di lingkungan 

sekolah seperti guru dan karyawan terbiasa untuk melakukan tegur 

sapa dan saling terbuka, sehingga informan selalu merasa senang, 

nyaman serta tercipta suasana keakraban saat bekerja di Yayasan 

Nurul Ulum. Terakhir, mendapatkan asuransi kesehatan untuk 

meringankan pengeluaran informan disaat sakit. Tidak adanya 

Security atau CCTV di lingkungan sekolah tidak menjadi 

permasalahan bagi informan, karena selama informan bekerja 

beliau tidak pernah kehilangan barang pada waktu jam kerja. Jadi, 

untuk kebutuhan akan rasa aman guru Yayasan Nurul Ulum sudah 

terpenuhi, dibuktikan dengan informan merasa senang, nyaman, 
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aman, tidak tertekan, takut atau cemas disaat bekerja, seperti yang 

dituturkan oleh informan 4 berikut ini : 

“Sudah aman dan nyaman bekerja di yayasan ini, soalnya guru 

disini itu saling terbuka sering membaur dan dari yayasan menurut 

saya juga sudah bertanggung jawab walaupun ndak ada dana 

pensiun mba”. 

4.4.2.5 Pemenuhan Kebutuhan akan Rasa Aman Informan 5 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan kebutuhan terpenuhi atau tidak, 

dilihat dari indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait dengan kebutuhan 

akan rasa aman. Dilihat dari 5 indikator, hanya 3 yang sudah 

terpenuhi. Indikator yang terpenuhi berupa ruangan kerja aman 

yang terhindar dari masalah yang mengancam jiwa, Selanjutnya 

ialah adanya kondisi kerja kondusif dan nyaman, dimana orang-

orang di lingkungan sekolah seperti guru dan karyawan terbiasa 

untuk melakukan tegur sapa dan saling terbuka, sehingga informan 

selalu merasa senang, nyaman serta tercipta suasana keakraban saat 

bekerja di Yayasan Nurul Ulum. Terakhir, mendapatkan asuransi 

kesehatan untuk meringankan pengeluaran informan disaat sakit. 

Tidak adanya Security atau CCTV di lingkungan sekolah tidak 

menjadi permasalahan bagi informan, karena sekian tahun bekerja 

beliau tidak pernah kehilangan barang pada waktu jam kerja. Jadi, 

untuk kebutuhan akan rasa aman guru Yayasan Nurul Ulum sudah 

terpenuhi, dibuktikan dengan informan merasa senang, nyaman dan 

aman disaat bekerja. Seperti yang dituturkan oleh informan 5 

berikut ini:  

“Ya cuman dana pensiun aja mba seharusnya lebih 

diperhatikan, bukan hanya memberi bingkisan aja kepada guru 

yang akan pensiun. Tapi saya sudah merasa aman, senang dan 

nyaman kerja disini”. 
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4.4.2.6 Pemenuhan Kebutuhan akan Rasa Aman Informan 6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan kebutuhan terpenuhi atau tidak, 

dilihat dari indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait dengan kebutuhan 

akan rasa aman. Dilihat dari 5 indikator, hanya 3 yang sudah 

terpenuhi. Indikator yang terpenuhi berupa ruangan kerja aman 

sehingga terhindar dari masalah yang mengancam jiwa yaitu 

adanya kondisi kerja kondusif dan nyaman, dimana orang-orang di 

lingkungan sekolah seperti guru dan karyawan terbiasa untuk 

melakukan tegur sapa dan saling terbuka, sehingga informan selalu 

merasa senang, nyaman serta tercipta suasana keakraban saat 

bekerja di Yayasan Nurul Ulum. Terakhir, mendapatkan asuransi 

kesehatan untuk meringankan pengeluaran informan disaat sakit. 

Tidak adanya Security atau CCTV di lingkungan sekolah tidak 

menjadi permasalahan bagi informan, karena selama informan 

bekerja beliau tidak pernah kehilangan barang pada waktu jam 

kerja. Jadi, untuk kebutuhan akan rasa aman guru Yayasan Nurul 

Ulum sudah terpenuhi, dibuktikan dengan informan merasa senang, 

nyaman, aman, tidak tertekan dan takut disaat bekerja, seperti yang 

dituturkan oleh informan 6 berikut ini : 

“Bagi saya semuanya itu sudah cukup, saya udah aman kerja 

disini, apalagi guru sama karyawan disini mambaur jadi saya 

nyaman kerja di sekolah ini, tapi yaa kalo dana pensiun harusnya 

yayasan ngasih yaa buat guru.” 

4.4.2.7 Pemenuhan Kebutuhan akan Rasa Aman Informan 7 

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, peneliti 

dapat mengambil kesimpulan kebutuhan terpenuhi atau tidak, 

dilihat dari indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait dengan kebutuhan 

akan rasa aman. Dilihat dari 5 indikator, hanya 3 yang sudah 
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terpenuhi. Indikator yang terpenuhi berupa ruangan kerja aman 

sehingga terhindar dari masalah yang mengancam jiwa, adanya 

ialah adanya kondisi kerja kondusif dan nyaman, dimana orang-

orang di lingkungan sekolah seperti guru dan karyawan terbiasa 

untuk melakukan tegur sapa dan saling terbuka, sehingga informan 

selalu merasa senang, nyaman serta tercipta suasana keakraban saat 

bekerja di Yayasan Nurul Ulum. Terakhir, mendapatkan asuransi 

kesehatan untuk meringankan pengeluaran informan disaat sakit. 

Tidak adanya Security atau CCTV di lingkungan sekolah tidak 

menjadi permasalahan bagi informan, karena selama informan 

bekerja beliau tidak pernah kehilangan barang pada waktu jam 

kerja. Jadi, untuk kebutuhan akan rasa aman guru Yayasan Nurul 

Ulum sudah terpenuhi, dibuktikan dengan informan merasa senang, 

aman dan nyaman disaat bekerja, seperti yang dituturkan oleh 

informan 7 berikut ini : 

“Sudah mba aman dan nyaman sekali kerja disini, cuman 

seharusnya yayasan jangan memberikan bingkisan aja buat guru 

yang pensiun, setidaknya berupa uang”. 

 

4.4.3 Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan sosial (social needs atau affiliation needs), merupakan 

kebutuhan tingkat ketiga dari Maslow. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan untuk hidup bersama dengan orang lain. Kebutuhan sosial 

dapat terpenuhi hanya bersama masyarakat, karena memang orang lain 

yang dapat memenuhinya, bukan diri sendiri. Jika dilihat dari 

pemenuhan kebutuhan sosial pada guru Yayasan Nurul Ulum menurut 7 

informan kunci, sebagai berikut : 

4.4.3.1 Pemenuhan Kebutuhan Sosial Informan 1 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan terpenuhi atau tidak 
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terpenuhi,dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait kebutuhan 

sosial. Menurut peneliti secara keseluruhan sudah terpenuhidilihat 

dari pemenuhanya ialah Pertama, diterima baik oleh  guru, 

karyawan serta siswa yang ada di Yayasan Nurul Ulum dibuktikan 

dengan guru dan karyawan selalu menanggapi saat melakukan 

percakapan terkait kepentingan sekolah dan lain-lain, perduli disaat 

mengalami masalah dalam kerja maupun pribadi dan rasa diterima 

siswa, seperti diperhatikan disaat informan mengajar dan memberi 

pengarahan di kelas. Kedua, saling menghormati semua guru serta 

karyawan saat memberikan pendapat disaat rapat atau pekumpulan 

yayasan, menurut informan sesama pekerja harus saling 

menghormati serta menghargai tanpa melihat jabatan atau usia. 

Ketiga, berkomunikasi dengan guru, karyawan serta murid 

sehingga timbul hubungan kerja harmonis, terhindar dari 

permasalahan dan siswa menjadi akbrab dengan informan. 

Keempat, mengikuti kegiatan organisasi Tingkat Keberhasilan 

Siswa (TKS) di Yayasan Nurul Ulum yang memilki jabatan 

sebagai ketua.  

4.4.3.2 Pemenuhan Kebutuhan Sosial Informan 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh peneliti.Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait kebutuhan sosial. 

Menurut peneliti secara keseluruhan sudah terpenuhidilihat dari 

pemenuhan-nya ialah Pertama, diterima baik oleh guru, karyawan 

serta murid yang ada di yayasan terbukti dari mendapatkan 

tanggapan baik dari apa yang informan lakukan, saling 

menghormati guru di sekolah walaupun informan 2 merupakan 

guru senior di Yayasan Nurul Ulum tetapi informan selalu 
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menghormati dan menghargai akan pendapat dari guru berusia 

lebih muda, berkomunikasi atau berinteraksi baik dengan guru 

karyawan serta murid yang terkait dengan pekerjaan, pelajaran dan 

lain-lain. Adanya rasa diterima, menghormati antar sesama dan 

saling berkomunikasi menimbulkan hubungan yang harmonis dan 

kekeluargaan di Yayasan Nurul Ulum. Informan mengikuti 

organisasi rohani di Yayasan Nurul Ulum sebagai anggota, 

walaupun terkadang tidak mengikuti perkumpulan karena beliau 

merasa tidak muda sehingga setelah mengajar informan ingin 

langsung pulang dan tidak mengikuti perkumpulan.  

4.4.3.3 Pemenuhan Kebutuhan Sosial Informan 3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait kebutuhan sosial. 

Menurut peneliti secara keseluruhan sudah terpenuhi dilihat 

pemenuhan-nya ialah pertama, informan diterima oleh guru, 

karyawan serta siswa di Yayasan Nurul Ulum dengan baik, 

dibuktikan guru dan karyawan memiliki rasa peduli yang tinggi 

disaat informan mengalami masalah atau musibah dan siswa selalu 

memperhatikan saat informan mengajar dikelas. Kedua, informan 

mengatakan bahwa guru yang ada Yayasan Nurul Ulum selalu 

menghormati antar sesama tidak pernah memandang usia atau 

jabatan. Ketiga, berkomunikasi dengan semua guru, karyawan serta 

murid terkait pekerjaan atau lainnya secara baik, sehingga 

hubungan kerja di yayasan nurul ulum tidak pernah timbul 

permasalahan bahkan menjadi seperti keluarga. Keempat, 

mengikuti kegiatan organisasi di tempat kerja dimana informan 3 

mengikuti organisasi yang ada di yayasan menjadi salah satu 

pengurus majelis yang ada di Yayasan Nurul Ulum.  
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4.4.3.4 Pemenuhan Kebutuhan Sosial Informan 4 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait kebutuhan sosial. 

Menurut peneliti secara keseluruhan terpenuhi, dilihat pemenuhan-

nya ialah pertama, informan diterima baik oleh guru, karyawan 

serta siswa di Yayasan Nurul Ulum dengan memberikan tanggapan 

baik seperti sikap yang ramah dan lain-lain, hal ini menjadi suatu 

dorongan bagi informan dalam menjalankan profesinya dengan 

lancar. Guru di Yayasan Nurul Ulum saling menghormati pendapat 

setiap individu dan tidak pernah memandang dari segi jabatan 

maupun usia. Informan menjalin hubungan komunikasi baik 

dengan guru, karyawan serta murid di sekolah, sehingga timbul 

hubungan kerja harmonis di Yayasan Nurul Ulum dan terhindar 

dari permasalahan di tempat kerja. Informan mengikuti kegiatan 

organisasi Tingkat Keberhasilan Siswa (TKS) yang diadakan oleh 

yayasan dan memiliki jabatan sebagai sekretaris, selain itu tujuan 

lain informan dalam mengikuti organisasi pada yayasan ialah 

mendapatkan rekan baru, pengalaman baru dan menjalin keakraban 

bersama guru. 

4.4.3.5 Pemenuhan Kebutuhan Sosial Informan 5 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait kebutuhan sosial. 

Menurut peneliti secara keseluruhan sudah terpenuhi dilihat dari 

pemenuha-nya ialah Pertama, diterima baik oleh  guru, karyawan 

serta siswa yang ada di Yayasan Nurul Ulum dibuktikan dengan 

guru dan karyawan selalu menanggapi saat melakukan percakapan 



 
44 

 

terkait kepentingan sekolah dan lain-lain, perduli disaat mengalami 

masalah dalam kerja maupun pribadi dan rasa diterima siswa, 

seperti diperhatikan disaat informan mengaja. Kedua, menghormati 

semua guru serta karyawan dengan menerima pendapat tanpa 

memandang jabatan dan usia, menurut informan sesama pekerja 

harus saling menghormati serta menghargai. Ketiga, berkomunikasi 

dengan guru, karyawan serta murid sehingga timbul hubungan 

kerja harmonis, terhindar dari permasalahan dan siswa menjadi 

akbrab dengan informan. Keempat, mengikuti kegiatan organisasi 

rohani di yayasan dengan jabatan sebagai bendahara. 

4.4.3.6 Pemenuhan Kebutuhan Sosial Informan 6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait kebutuhan sosial. 

Menurut peneliti informan 6 secara keseluruhan sudah terpenuhi, 

dilihat dari pemenuhan-nya ialah pertama, informan 6 diterima 

dengan baik oleh  guru, karyawan bahkan siswa yang ada di 

Yayasan Nurul Ulum. Dibuktikan dengan guru dan karyawan 

selalu menanggapi disaat informan memberikan pendapat dan 

perduli disaat informan mengalami sebuah masalah. Rasa diterima 

siswa,seperti mendengarkan pelajaran dan arahan informan serta 

disaat siswa belum paham dengan materi yang telah diajarkan 

mereka akan bertanya langsung kepada informan. Kedua, informan 

6 selalu menghormati semua guru serta karyawan yang bekerja di 

Yayasan Nurul Ulum tidak pernah memandang jabatan dan usia, 

karena semua orang itu sama dan sudah seharusnya sesama pekerja 

harus saling menghormati serta menghargai. Ketiga, selalu 

berkomunikasi dengan semua guru, karyawan dan murid dengan 

baik sehingga hubungan dalam pekerjaan akan terjalin dengan 
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harmonis. Keempat, informan 6 mengikuti kegiatan organisasi 

Tingkat Keberhasilan Siswa (TKS) di Yayasan Nurul Ulum yang 

memilki jabatan sebagai anggota.  

4.4.3.7 Pemenuhan Kebutuhan Sosial Informan 7 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh peneliti. Indikator 

tersebut digunakan sebagai tolak ukur terkait kebutuhan sosial. 

Menurut peneliti secara keseluruhan sudah terpenuhi dilihat dari 

pemenuha-nya ialah Pertama, diterima baik oleh  guru, karyawan 

serta siswa yang ada di Yayasan Nurul Ulum dibuktikan dengan 

guru dan karyawan selalu menanggapi disaat melakukan 

percakapan terkait kepentingan sekolah dan lain-lain, perduli disaat 

mengalami masalah dalam kerja maupun pribadi dan rasa diterima 

siswa, seperti diperhatikan disaat informan mengajar dan memberi 

pengarahan di kelas. Kedua, saling menghormati semua guru serta 

karyawan saat memberikan pendapat disaat rapat atau pekumpulan 

yayasan, menurut informan sesama pekerja harus saling 

menghormati serta menghargai tanpa melihat jabatan atau usia. 

Ketiga, berkomunikasi dengan guru, karyawan serta murid 

sehingga timbul hubungan kerja harmonis, terhindar dari 

permasalahan dan siswa menjadi akbrab dengan informan. 

Keempat, mengikuti kegiatan organisasi Tingkat Keberhasilan 

Siswa (TKS) di Yayasan Nurul Ulum yang memilki jabatan 

sebagai anggota. 

 

4.4.4 Kebutuhan akan Penghargaan 

Menurut Maslow, semua orang dalam bermasyarakat pasti 

memiliki kebutuhan serta keinginan akan rasa hormat diri atau harga 
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diri dan penghargaan dari orang lain. Maslow mengklasifikasikan 

dalam dua bentuk yaitu kebutuhan akan penghargaan secara internal 

dan eksternal. Pertama, penghargaan secara internal mencakup 

kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri, kompentensi, penguasaan, 

kecukupan, ketergantungan, dan kebebasan. Kedua, penghargaan secara 

eksternal menyangkut dengan pengakuan, penerimaan, ketenaran, 

martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi serta nama baik.   

4.4.4.1 Pemenuhan Kebutuhan akan Penghargaan Informan 1 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

sesuai teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait dengan kebutuhan 

penghargaan terdapat 4 indikator. Dimana terdapat 3 indikator yang 

sudah terpenuhi yaitu dalam segi penghargaan internal seperti 

memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan profesi menjadi 

seorang guru dankompetensi menjadi guru seperti memiliki 

penguasaan dalam materi, penguasaan dalam mengelola kelas, 

memiliki metode dan strategi dalam pembelajaran di kelas dan 

memahami karakter pada setiap siswa. Sedangkan, dalam segi 

penghargaan eksternal berupa sertifikasi guru yang telah di 

dapatkan informan dari 3 tahun lalu dengan memiliki sertifikasi 

guru informan mendapatkan kesejahteraan serta pengakuan dari 

pemerintah. Namun terdapat 1 indikator yang belum terpenuhi 

yaitu tidak mendapatkan fasilitas lebih dari yayasan seperti ruangan 

kerja yang tersendiri, karena informan hanya memiliki jabatan 

sebagai wakil kepala sekolah sehingga ruangan kerja informan 

masih bergabung dengan guru mengajar lainnya. Jadi, dari uraian 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan akan 
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penghargaan informan 1 sudah terpenuhi dalam segi penghargaan 

internal dan eksternal.  

4.4.4.2 Pemenuhan Kebutuhan akan Penghargaan Informan 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhanmereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat di katakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

sesuai teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait dengan kebutuhan 

penghargaan terdapat 4 indikator. Dimana terdapat 2 indikator yang  

sudah terpenuhi oleh informan yang menyangkut dengan 

penghargaan internal seperti memiliki kepercayaan diri dalam 

menjalankan profesi menjadi guru dan kompetensi menjadi guru 

seperti penguasaan materi pembelajaran, menerapkan kedisiplinan 

kepada siswa, penguasaan dalam metode dan strategi pembelajaran. 

Indikator yang belum terpenuhi ialah belum memiliki sertifikasi 

guru dan tidak mendapatkan fasilitas lebih dari yayasan seperti 

ruangan kerja tersendiri karena informan 2 hanya memiliki jabatan 

sebagai guru mengajar. Jadi, dari uraian diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa kebutuhan akan penghargaan informan 2 sudah 

terpenuhi dalam segi penghargaan internal. 

4.4.4.3 Pemenuhan Kebutuhan akan Penghargaan Informan 3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

sesuai teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait dengan kebutuhan 

penghargaan terdapat 4 indikator. Dimana terdapat 3 indikator yang 

sudah terpenuhi yaitu dalam segi penghargaan internal, memiliki 
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kepercayaan diri dalaam menjalankan profesi menjadi seorang guru 

dan memiliki kompetensi menjadi guru seperti penguasaan dalam 

materi pembelajaran,memahami karakteristik siswa, menjalankan 

sebuah kedisiplinan dan penguasaan dalam pengelolaan kelas. Segi 

penghargaan eksternal berupa sertifikasi guru yang telah di 

dapatkan informan dari 2 tahun lalu dengan memiliki sertifikasi 

guru informan mendapatkan kesejahteraan serta pengakuan dari 

pemerintah. Namun terdapat 1 indikator yang belum terpenuhi 

yaitu tidak mendapatkan fasilitas lebih dari yayasan seperti ruangan 

kerja yang tersendiri, karena informan hanya memiliki jabatan 

sebagai wakil kepala sekolah. Jadi, dari uraian diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa kebutuhan akan penghargaan informan 3 sudah 

terpenuhi dalam segi penghargaan internal dan eksternal.  

4.4.4.4 Pemenuhan Kebutuhan akan Penghargaan Informan 4  

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

sesuai teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait dengan kebutuhan 

penghargaan terdapat 4 indikator, dimana terdapat 2 indikator yang 

belum terpenuhi yaitu sertifikasi guru dan mendapatkan fasilitas 

dari yayasan karena informan 4 memiliki jabatan sebagai guru 

mengajar. Informan tidak mengikuti sertifikasi guru, karena 

persyaratan yang belum terpenuhi seperti memiliki NUPTK 

(Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), mengikuti PPG 

(pendidikan pelatihan guru) dan masa kerja diatas 3 tahun menjadi 

seorang guru. Selanjutnya, 2 indikator yang sudah terpenuhi dari 

segi internal seperti memiliki kepercayaan yang tinggi dalam 

menjalankan profesi menjadi seorang guru dan memiliki 



 
49 

 

kompetensi menjadi guru seperti memiliki penguasaan dalam 

materi pembelajaran, memahami karakter setiap siswa, penguasaan 

pengelolaan kelas, memilki metode dan strategi pemebelajaran, dan 

selalu menerapkan kedisiplinan kepada semua siswa. Jadi, dari 

uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan akan 

penghargaan informan 4 sudah terpenuhi dalam segi penghargaan 

internal. 

4.4.4.5 Pemenuhan Kebutuhan akan Penghargaan Informan 5 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

sesuai teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait dengan kebutuhan 

penghargaan terdapat 4 indikator, dimana terdapat 2 indikator yang 

belum terpenuhi yaitu sertifikasi guru dan mendapatkan fasilitas di 

yayasan dimana informan 5 tidak memiliki jabatan kepala sekolah. 

Informan tidak mengikuti sertifikasi guru, karena persyaratan yang 

belum terpenuhi seperti memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik 

Tenaga Kependidikan), mengikuti PPG (Pendidikan Pelatihan 

Guru) dan masa kerja di atas 3 tahun menjadi seoarang guru. 

Selanjutnya, 2  indikator yang sudah terpenuhi ialah penghargaan 

dari segi  internal seperti memiliki kemampuan menjadi seorang 

guru serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam 

menjalankan pekerjaan dan memiliki kompetensi menjadi guru 

seperti memiliki penguasaan materi pembelajaran, penguasaan 

pengelolaan kelas, memiliki metode serta strategi pembelajaran, 

menerapkan kedisiplinan kepada siswa, memahami karakter pada 

siswa, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi, dari uraian 

diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan akan 
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penghargaan informan 2 sudah terpenuhi dalam segi penghargaan 

internal. 

4.4.4.6 Pemenuhan Kebutuhan akan Penghargaan Informan 6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

terkait dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Terkait dengan 

kebutuhan penghargaan terdapat 4 indikator, dimana  terdapat 2 

indikator yang  sudah terpenuhi oleh informan yang menyangkut 

dengan penghargaan internal seperti memiliki kepercayaan diri 

dalam menjalankan profesi menjadi guru dan memiliki kompetensi 

menjadi guru seperti memahami karakter siswa, memiliki 

penguasaan dalam materi pembelajaran, memiliki metode serta 

strategi pembelajaran, memahami karakter setiap siswa, 

menerapkan kedisiplinan kepada siswa, dan melakukan evaluasi 

pembelajaran. Selanjutnya, 2 indikator yang belum terpenuhi ialah 

sertifikasi guru karena persyaratan yang tidak terpenuhi seperti 

mengikuti PPG (Pendidikan dan Pelatihan Guru) dan tidak 

mendapatkan fasilitas lebih dari yayasan seperti ruangan kerja 

tersendiri karena informan 6 hanya memiliki jabatan sebagai guru 

mengajar. Jadi, dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kebutuhan akan penghargaan informan 6 sudah terpenuhi dalam 

segi penghargaan internal. 

4.4.4.7 Pemenuhan Kebutuhan akan Penghargaan Informan 7 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dapat dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 
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guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

terkait dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Terkait dengan 

kebutuhan penghargaan terdapat 4 indikator, dimana terdapat 2 

indikator yang belum terpenuhi yaitu sertifikasi guru dan 

mendapatkan fasilitas dari yayasan karena informan 7 memiliki 

jabatan sebagai guru mengajar. Informan tidak mengikuti sertifikasi 

guru karena persyaratan yang belum terpenuhi yaitu mengikuti 

PPG (Pendidikan Pelatihan Guru). Selanjutnya, 2 indikator yang 

sudah terpenuhi dari segi internal memiliki kepercayaan yang 

tinggi dalam menjalankan profesi seorang guru dan memiliki 

kompetensi menjadi guru seperti memiliki penguasaan dalam 

materi pembelajaran, memahami karakter siswa, penguasaan 

pengelolaan kelas, memiliki metode dan startegi dalam 

pembelajaran, menerapkan kedisiplinan kepada siswa dan 

melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi, dari uraian diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa kebutuhan akan penghargaan informan 

7 sudah terpenuhi walaupun hanya dalam segi penghargaan 

internal. 

 

4.4.5 Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi diri  

Kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, 

keterampilan dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang 

sangat memuaskan atau luar biasa. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

realisasi lengkap potensi seseorang secara penuh. Keinginan seseorang 

untuk mencapai kebutuhan sepenuhnya dapat berbeda satu dengan yang 

lainnya. Kebutuhan aktualisasi pada pekerja dapat berupa mengikuti 

pendidikan dan pelatihan. Jika dilihat dari pemenuhan kebutuhan 

aktualisasi diri pada guru Yayasan Nurul Ulum menurut 7 informan, 

sebagai berikut : 
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4.4.5.1 Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi diri Informan 1 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolakukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

terkait dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Terkait dengan 

kebutuhan aktualisasi diri terdapat 3 indikator, dimana semua 

indikator sudah terpenuhi.  

Upaya informan 1 mengaktualisasi diri ialah pertama 

mengikuti pelatihan dan pendidikan guru (PPG) di Balai 

DiklatSemarang pada tahun 2015, menurut informan mengikuti 

kegiatan ini sangat bermanfaat dan bertujuan meningkatkan skill 

(keterampilan) serta kemampuan untuk menjadi tenaga pengajar 

profesional. Selain itu, dengan mengikuti kegiatan PPG informan 

mendapatkan suatu keuntungan ialah mendapatkan sertifikasi guru 

yang menunjukkan bahwa informan layak menjadi guru dan sudah 

mendapatkan suatu pengakuan dari pemerintah. Setelah mengikuti 

PPG dan memiliki sertifikasi guru, jenjang karier informan 

meningkat yang awalnya hanya memiliki jabatan sebagai guru 

kelas sekarang informan diberikan tanggung jawab oleh pihak 

yayasan untuk menjadi wakil kepala sekolah, hal ini menjadi suatu 

pengalaman baru bagi informan 1 karena beliau memiliki tanggung 

jawab lebih besar dari jabatan yang sebelumnya seperti membantu 

kepala sekolah dalam menjalankan semua kegiatan yang ada di 

sekolah. Kedua, informan 1 menjadi pembicara dalam suatu 

perkumpulan yayasan NU se-kota Semarang dengan memberikan 

materi tentang inspirasi dalam bekerja. Kegiatan ini merupakan 

suatu bentuk aktualisasi diri, menurut informan menjadi pembicara 

dalam suatu event merupakan suatu tantangan bagi dirinya karena 
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beliau akan menjadi inspirasi, pendorong serta menyampaikan 

materi disaat menjadi pembicara informan harus memiliki mental 

dan kepercayaan diri dalam menyampaikan semua materi kepada 

semua guru serta karyawan di yayasan NU se-kota Semarang. 

Ketiga, menjadi ketua TKS (Tingkat Keberhasilan Siswa) di 

yayasan nurul ulum dan kreativitas pengolahan bahan bekas 

lingkungan tempat tinggal di Semarang, informan 1 dalam menjadi 

ketua beliau selalu memberikan pengarahan kepada semua anggota, 

mengendalikan kegiatan yang dilakukan supaya organisasi tersebut 

mencapai tujuan yang diingikan.  

4.4.5.2 Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi diri Informan2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

terkait dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Terkait dengan 

kebutuhan aktualisasi diri terdapat 2 indikator yang terpenuhi. 

Upaya informan 2 mengaktualisasi diri ialah pertama menjadi 

pembicara dalam acara motivasi kepada guru yayasan NU se-kota 

Semarang, informan di tunjuk oleh pihak yayasan untuk menjadi 

salah satu pembicara dengan begitu informan lantas menyiapkan 

semua materi yang akan disampaikan kepada semua guru NU se-

kota Semarang. Informan 2 memberikan motivasi kepada semua 

guru yang hadir dalam acara tersebut dan menceritakan semua 

kegiatan yang sudah beliau lakukan selama 26 tahun menjadi guru 

di Yayasan Nurul Ulum. Kedua, menjadi ketua Rohani yang ada di 

yayasan pada periode 2015 dan ketua PKK (Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga) di Semarang, menurut informan 2 menjadi 

ketua merupakan tantangan karena tidak semua orang dapat di 
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percaya untuk memimpin, mengarahkan serta mengatur dalam 

suatu kegiatan.  

4.4.5.3 Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi diri Informan 3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dilihat pada indikator yang sudah dibuat oleh peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

terkait dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Terkait dengan 

kebutuhan aktualisasi diri terdapat 3 indikator, dimana semua 

indikator sudah terpenuhi.  

Upaya informan 3 mengaktualisasi diri ialah pertama 

mengikuti pelatihan dan pendidikan guru (PPG) di Balai Diklat 

Semarang pada tahun 2016, menurut informan mengikuti kegiatan 

ini sangat bermanfaat dan bertujuan meningkatkan skill 

(keterampilan) serta kemampuan untuk menjadi tenaga pengajar 

profesional. Selain itu, dengan mengikuti kegiatan PPG informan 

mendapatkan suatu keuntungan ialah mendapatkan sertifikasi guru 

yang menunjukkan bahwa informan layak menjadi guru dan sudah 

mendapatkan suatu pengakuan dari pemerintah. Kedua, informan 

menjadi pembicara dalam suatu event yaitu memberikan 

penyuluhan kepada guru lain di Yayasan Nurul Ulum untuk 

mengikuti Pendidikan Pelatihan Guru (PPG)  hal ini merupakan 

suatu tantangan bagi dirinya karena memberikan penyuluhan 

kepada sesama guru adalah hal yang tidak mudah. Ketiga, menjadi 

ketua paguyuban lingkungan tempat tinggaldi Semarang, informan 

3 dalam menjadi ketua kegiatan paguyuban beliau selalu siap 

dalam menjalankan semua kegiatan yang sudah ditetapkan dan 

menciptakan suatu kegiatan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.  
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4.4.5.4 Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi diri Informan 4 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

terkait dengan teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait dengan 

kebutuhan aktualisasi diri terdapat 3 indikator, secara keseluruhan 

informan 4 dapat dikatakan semua indikator belum terpenuhi. 

Diantaranya , informan belum pernah menjadi narasumber dalam 

suatu event atau acara, menjadi ketua kegiatan organisasi dalam 

pekerjaan maupun lingkungan rumah dan mengikuti PPG 

(Pendidikan Pelatihan Guru) karena syarat yang belum terpenuhi 

seperti informan belum memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan) dan masa kerja di atas 3 tahun. Selain 

itu, informan belum melakukan aktualisasi diri karena beliau masih 

memiliki balita yang harus di perhatikan perkembangan-nya.  

4.4.5.5 Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi diri Informan 5 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

terkait dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Terkait dengan 

kebutuhan aktualisasi diri terdapat 3 indikator, secara keseluruhan 

informan 5 dapat dikatakan semua indikator belum terpenuhi. 

Diantaranya, informan belum pernah menjadi narasumber dalam 

suatu event atau acara, menjadi ketua kegiatan organisasi dalam 

pekerjaan maupun lingkungan rumah dan mengikuti PPG 

(Pendidikan Pelatihan Guru) karena syarat yang belum terpenuhi 
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seperti informan belum memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan) dan masa kerja di atas 3 tahun.   

4.4.5.6 Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi diri Informan 6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

terkait dengan teori hirarki kebutuhan maslow. Terkait dengan 

kebutuhan aktualisasi diri terdapat 3 indikator, secara keseluruhan 

informan 6 dapat dikatakan semua indikator belum terpenuhi. 

Diantaranya, informan belum pernah menjadi narasumber dalam 

suatu event atau acara, menjadi ketua kegiatan organisasi dalam 

pekerjaan maupun lingkungan rumah dan mengikuti PPG 

(Pendidikan Pelatihan Guru) karena informan memiliki balita yang 

harus diperhatikan perkembangan-nya. 

4.4.5.7 Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi diri Informan 7 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 7, peneliti 

dapat menyimpulkan kebutuhan mereka terpenuhi atau tidak 

terpenuhi, dilihat pada indikator yang sudah dibuat peneliti. 

Indikator tersebut digunakan sebagai tolak ukur dimana seorang 

guru dapat dikatakan kebutuhan terpenuhi atau tidak terpenuhi, 

terkait dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Terkait dengan 

kebutuhan aktualisasi diri terdapat 3 indikator, secara keseluruhan 

informan 7 dapat dikatakan semua indikator belum terpenuhi. 

Diantaranya, informan belum pernah menjadi narasumber dalam 

suatu event atau acara, menjadi ketua kegiatan organisasi dalam 

pekerjaan maupun lingkungan rumah dan mengikuti PPG 

(Pendidikan Pelatihan Guru). 
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4.5 Rangkuman Pemenuhan kebutuhan Berdasarkan Teori Hierarki 

Kebutuhan Maslow pada guru Yayasan Nurul Ulum 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai pemenuhan 

kebutuhan guru Yayasan Nurul Ulum, terdapat 7 guru tetap yang menjadi 

informan dalam penelitian ini.  Terdapat indikator pada setiap kebutuhan yang 

digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui terpenuhi atau tidak terpenuhi 

kebutuhan seorang guru berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow dalam 

konteks profesi sebagai guru. Pemenuhan kebutuhan 7 informan dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. 

Tabel.4.2. Pemenuhan Kebutuhan Guru Yayasan Nurul Ulum 

No Informan Pemenuhan Kebutuhan 

Fisiologis Rasa 

Aman 

Sosial Penghargaan Aktualisasi 

diri 

1. Informan 1      

2. Informan 2      

3. Informan 3      

4. Informan 4     X 

5. Informan 5     X 

6. Informan 6     X 

7. Informan 7     X 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018. 

Keterangan : 

 = Terpenuhi  

X   = Tidak Terpenuhi  

 

Berdasarkan Tabel 4.2. menunjukkan pemenuhan 5 kebutuhan menurut 

Maslow yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Dilihat dari 

pemenuhan kebutuhan fisiologis menurut 7 informan, terdapat 18 indikator 

kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan 

lain-lain. Secara keseluruhan kebutuhan fisiologis 7 informan sudah terpenuhi, 
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untuk memenuhi semua kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, peralatan 

kesehatan serta rekreasi/liburan informan menggunakan gaji dari Yayasan Nurul 

Ulum. 

Pemenuhan kebutuhanakan rasa aman dari 7 informan dalam penelitian ini 

dapat dikatakan sudah terpenuhi. Dimana pemenuhan-nya, terhindar dari rasa 

takut akan tempat kerja yang mengacam jiwa, dibuktikan dengan pihak yayasan 

selalu memperbaiki kerusakan bangunan dan lain-lain, hal ini dilakukan sebagai 

upaya menciptakan ruangan kerja aman dan bentuk tanggung jawab dari yayasan 

untuk guru pendidik di Yayasan Nurul Ulum. Adanya kondisi kerja kondusif dan 

nyaman, dimana orang-orang di lingkungan sekolah seperti guru dan karyawan 

terbiasa untuk melakukan tegur sapa dan saling terbuka, sehingga tercipta suasana 

keakraban di lingkungan sekolah. Terakhir, mendapatkan asuransi kesehatan 

untuk meringankan pengeluaran guru disaat sakit, beberapa hal tersebut membuat 

guru Yayasan Nurul Ulum merasa nyaman, senang, aman, tidak tertekan dan takut 

atau cemas disaat bekerja. Namun terdapat 2 indikator yang belum terpenuhi ialah 

tidak adanya Security atau CCTV di lingkungan sekolah serta dana pensiun untuk 

guru pendidik.  

Pemenuhan kebutuhan sosial menurut 7 informandalam penelitian ini secara 

keseluruhan kebutuhan sosial sudah terpenuhi, dilihat dari pemenuhan-nya ialah 

Pertama, diterima baik oleh guru, karyawan serta siswa yang ada di Yayasan 

Nurul Ulum, dibuktikan guru dan karyawan selalu menanggapi saat melakukan 

percakapan terkait kepentingan sekolah dan lain-lain, perduli disaat mengalami 

masalah dalam kerja maupun pribadi dan siswa memperhatikan disaat guru 

mengajar di kelas. Kedua, saling menghormati semua guru serta karyawan yang 

memberikan pendapat disaat rapat atau pekumpulan yayasan tanpa melihat jabatan 

atau usia. Ketiga, berkomunikasi dengan guru, karyawan serta murid sehingga 

timbul hubungan yang harmonis dan terhindar dari permasalahan dan Keempat, 

Guru mengikuti kegiatan organisasi yang diadakan di tempat kerja seperti Tingkat 

Keberhasilan Siswa (TKS), Rohani serta Majelis. 
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Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan, menurut 7 informan, terdapat 2 macam 

kebutuhan penghargaan yaitu penghargaan internal dan penghargaan eksternal. 

Dimana informan 1 dan 3 sudah memenuhi 3 indikator yaitu memiliki sertifikasi 

guru (p.external), kepercayaan diri dalam menjalankan profesi seorang guru 

(p.internal) dan memiliki kompetensi menjadi guru seperti penguasaan materi 

pembelajaran, memahami karakter siswa, penguasaan pengelolaan kelas, memiliki 

metode dan strategi pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran dan 

menerapkan kedisiplinan kepada siswa (p.internal). Namun terdapat 1 indikator 

yang tidak terpenuhi yaitu fasilitas lebih yang diberikan oleh yayasan seperti 

ruang kerja yang tersendiri. Sedangkan, informan 2,4,5,6,7 terpenuhi kebutuhan 

penghargaan hanya dalam segi penghargaan internal.  

Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri, menurut 7 informan dilihat dari 

informan 1 dan 3 telah melakukan upaya aktualisasi diri secara optimal dengan 

mengikuti pelatihan pendidikan guru (PPG), menjadi narasumber dalam suatu 

acara di yayasan maupun di luar yayasan dan menjadi ketua organisasi (pekerjaan 

maupun tempat tinggal).Namun untuk informan 2 upaya aktualisasi diriialah 

dengan menjadi narasumber dan menjadi ketua pada organisasi. Sedangkan untuk 

informan 4,5,6 dan 7 mereka belum bisa merealisasikan potensi yang dimiliki 

secara penuh, karenasuatu kendala yaitu belum terpenuhinya syarat untuk 

mengikuti pelatihan pendidikan guru (PPG)dan informan memiliki balita, 

sehingga beliau memilih fokus terlebih dahulu terhadap balita mereka.  


