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LAMPIRAN 1 

 

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

Umur  :  

Jenis Kelamin : 

 

Dengan ini menyatakan, bahwa saya 

BERSEDIA /TIDAK BESEDIA 

Menjadi  informan dari penelitian yang berjudul “DESKRIPSI MOTIVASI 

GURU BERDASARKAN TEORI HIERARKI KEBUTUHAN MASLOW (Studi 

kasus guru di Yayasan Nurul Ulum Semarang)”. 

Demikian pernyataan yang telah saya buat dengan semestinya. 

 

Semarang,  

Yang membuat pertanyaan  

  

 

(                                         ) 
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LAMPIRAN 2 
 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA INFORMAN  

DESKRIPSI MOTIVASI GURU BERDASARKAN TEORI HIERARKI 

KEBUTUHAN MASLOW 

 (Studi Kasus Guru di Yayasan Nurul Ulum Semarang)  

 

Informan    : 

Pelaksanaan Wawancara  : 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang akan di tanyakan kepada 

informan kunci/narasumber dalam penelitian yang berjudul “DESKRIPSI 

MOTIVASI GURU BERDASARKAN TEORI HIERARKI KEBUTUHAN 

MASLOW”. 

1. Apa motivasi bapak/ibu menjadi guru Yayasan Nurul Ulum ? 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………. 

KebutuhanFisiologis 

Kebutuhan Pangan 

No Kebutuhan Pangan Ya Tidak Keterangan 

1. Beras    

2. Kebutuhan Protein    

3. Kacang-Kacangan    

4. Susu Bubuk    

5. Gula Pasir    

6. Sayuran    

7. Buah-Buahan    

8. Teh/Kopi    

9.  Minyak Goreng    

10.  Bumbu-bumbuan     
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Kebutuhan Sandang 

No Kebutuhan Sandang Ya Tidak Keterangan 

1. Pakaian (celena panjang, 

rok,pakaian muslim, 

kemeja, kaos) 

   

2. Sepatu dan Sandal    

3. Kaos Oblong/Dalaman    

4.. Kaos Kaki dan Ikat 

Pinggang 

   

5. Alat Ibadah (Mukena, 

Sajadah, Peci) 

   

 

Kebutuhan Papan 

No Kebutuhan Papan Ya Tidak Keterangan 

1. Rumah Sendiri/Sewa    

2. Memiliki meja, kursi 

dan lemari 

   

3. Peralatan makan dan 

masak 

   

4. Perelatan mandi 

(gayung dan ember) 

   

5. Air dan Listrik    

 

Kebutuhan Lain-lain 

No  Kebutuhan Lain  Ya Tidak  Keterangan  

1. Perlengkapan kesehatan 

(pasta gigi, shampoo, 

sabun, pembalut dll) 

   

2.  Melakukan Rekreasi     

 

 

Kebutuhan akan Rasa Aman 

1. Apakah Yayasan Nurul Ulum mempunyai CCTV di setiap ruangan guru atau 

kelas ?atau mungkin Security untuk menjaga sekolah ?  

Jawaban: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Apakah bapak/ibu guru disaat mengajar di lingkungan Yayasan Nurul Ulum 

pernah mengalami kehilangan barang? 
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Jawaban: …………………………………………………………………………… 

3. Apakah bapak/ibu guru merasa kondisi kerja di Yayasan Nurul Ulum kondusif 

dan nyaman ?  

 a. Ya   b. Tidak  

Jawaban: 

…………………………………………………………………………….……… 

2. Apakah Yayasan Nurul Ulum menyediakan ruangan kerja aman (Terhindar dari 

masalah yang mengancam jiwa) 

Jawaban: 

……………………………………………………………………………………… 

3. Apakah dari Yayasan Nurul Ulum memberikan asuransi kesehatan atau dana 

pensiun untuk guru ? 

Jawaban: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Kebutuhan Sosial 

1. Apakah bapak/ibu guru sudah merasa diterima oleh sesama (guru, karyawan 

dan siswa) di lingkungan sekolah ? 

a. Ya   b. Tidak  

Jawaban: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Apakah bapak/ibu guru sudah saling menghormati dengan semua orang yang 

ada lingkungan pekerjaan ? 

a. Ya   b. Tidak  

Jawaban: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Apakah bapak/ibu guru sudah melakukan komunikasi yang baik dengan guru, 

karyawan bahkan murid yang ada di sekolah ? 

a. Ya   b. Tidak  

Jawaban: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. Apakah bapak/ibu guru mengikuti kegiatan organisasi yang diakan di tempat 

kerja? 

a. Ya   b. Tidak 

Jawaban: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Kebutuhan akan Penghargaan 

1. Apakah bapak/ibu guru merasa mempunyai kepercayaan diri dalam 

menjalankan pekerjaan ? 

Jawaban: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Apakah bapak/ibu guru merasa memiliki kompetensi atau kemampuan dalam 

mengajar serta penguasaan dalam materi pembelajaran ? 

Jawaban: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Apakah bapak/ibu sudah mengikuti program sertifikasi guru ? 

Jawaban: 

……………………………………………………………………………………… 

4. Apakah bapak/ibu guru mendapatkan fasilitas khusus yang di berikan oleh 

yayasan? 

Jawaban: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Kebutuhan Aktualisasi Diri 

1. Apakah yang bapak/ibu lakukan dalam merealisasikan potensi/kemampuan 

yang anda miliki saat ini.  

a. Mengikuti pelatihan dan pendidikan guru 

b. Menjadi pembicara di suatu event  

c. Menjadi ketua dalam suatu organisasi  

Jawaban: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 
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LAMPIRAN 3 

 

TRANSKRIP JAWABAN WAWANCARA INFORMAN 1 

DESKRIPSI MOTIVASI GURU BERDASARKAN TEORI HIERARKI 

KEBUTUHAN MASLOW 

(Studi Kasus Guru Yayasan Nurul Ulum Semarang) 

 

Informant 1  

P : Apa yang menjadi motivasi/dorongan menjadi guru di yayasan nurul 

ulum ? 

I1 : Awalnya pasti saya bekerja buat memenuhi kebutuhan saya mba tapi 

dorongan lain sayabekerja disini kerena saya pengen membagi ilmu 

kepada anak-anak di yayasan ini secara optimal dan maksimal sehingga 

anak-anak di sekolah ini dapat berprestasi dalam segi akademis juga sikap. 

P : Apakah ibu tidak memikirkan gaji yang diberikan oleh yayasan, apakah 

sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan ? 

I1 : 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  

gurusaya.” 

PEMENUHAN KEBUTUHAN  FISIOLOGIS 

Kebutuhan Pangan  

P : Berapa kilogram ibu membeli beras untuk kebutuhan satu bulan ? 

I1 : kira-kira 8 kg kilo lahh mbaa kalo satu bulan. 

P : Apakah ibu mengkonsumsi sumber protein dan kacang kacangan kayak 

daging, ikan,telur, tahu atau tempe setiap hari bu ?  
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I1 : Iyaa mbaa sudah, tapi selang seling mba, saya masaknya mungkin hari 

ini nggak makan tempe atau tahu atau besok nggak makan ikan atau 

daging gitu mba. Tapi secara keseluruhan saya udah konsumsi protein 

sama kacang-kacangan. 

P : Apakah ibu membeli susu bubuk, gula pasir, teh atau kopi ? 

I1 : Kalo gula pasir, teh kopi saya beli tapi sekaligus satu bulan sekali mba 

jadi buat satu ke depan. Biar nggak bolak balik buat beli. Tapi kalo susu 

bubuk tidak mba karena nggak terlalu suka.  

P : Apakah ibu mengkonsumsi sayuran, buah-buah setiap hari ?dan untuk 

Minyak goreng dan bumbu-bumbuan kayak bawang, merica dll sebulan 

berapa kali bu ?  

I1 : Untuk sayur saya tiap hari konsumsi mbaa, walaupun saya kadang beli 

sayur yang sudah matang yaa mba, tapi kalo buah nggak tiap hari mbaa 

paling kalo pas pengen ajaa. Kalo yang bumbu-bumbuan dan minyak 

goreng beli pas habis saja mbaa, kemungkinan sih 2 minggu sekali pas 

hari minggu kan saya libur mba.  

Kebutuhan Sandang  

P : Apakah ibu akan membeli pakaian, celana panjang, rok, pakaian muslim 

atau kemeja setiap bulan/setiap tahun ? 

I1 : Saya membeli pakaian cuman pas hari raya idul fitri saja mbak, palingan 

beli pakaian 1 tahun sekali mba tapi biasanya beli sekalian 2 potong. 

Karena sudah cukup mba, di rumah masih banyak pakaian yang masih bisa 

di pake buat apa beli harus setiap bulan.  

P : Apakah ibu akan membeli sepatu atau sandal di setiap bulan/tahun ? 

I1 : Saya bakalan beli sepatu atau sandal diwaktu rusak aja mba, palingan 

satu tahun sekali mba kan kalo barangnya masih bagus kenapa harus beli. 

P  : Kalo boleh tau bu dalam setahun berapa kali ibu membeli Sajadah atau 

mukena ? 

I1 : Yaa satu tahun sekali… kadang aja beli 2 tahun sekali malahan. Karena 

memang jangka waktu barangnya juga lama mbaa.. 

P : Maaf bu sebelumnya kalo saya boleh bertanya, membeli pakaian dalam 

kayak bra celana dalam, kaos kaki atau ikat pinggang dalam setahun 

berapa kali ibu membeli ? 

I1 : Kalo untuk kaos kaki karena sering hilang biasanya 2 bulan sekali mba 

beli mba tapi belinya sekalian 2 pasang, untuk dalaman saya beli seklian 6 

potong mba 1 tahun sekali, ikat pinggang saya nggak pake jadi saya nggak 

beli mba. 
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Kebutuhan Papan  

P : Rumah yang di tinggali saat ini milik sendiri,Ikut orang tua atau 

mensewa rumah ? 

I1 : Alhamdulillah rumah yang saya tinggali milik sendiri. Kecil ndak papa 

mba yang penting saya anak saya bisa punya rumah, buat istirahat dan 

tanpa harus ketar ketir setiap tahun atau bulan harus membayar sewa. 

P : Apakah didalam rumah yang ibu tinggali saat ini sudah terdapat meja, 

kursi,lemari, peralatan makan, masak, mandi ? 

I1 : Sudah ada semuanya mbaa di rumah saya.  

P  : Apa ibu menggunakan dan membayar PDAM dan Listrik (Setiap Bulan)?  

I1 : Ya mbak pakai dan pastinya mbak bayar setiap bulan, kalo tidak 

membayar listrik sama air keluarga saya tidak mandi sama rumah tidak 

ada peneragan.  

Kebutuhan Lain-lain  

P : Apakah ibu terpenuhi dalam membeli perlengkapan kesehatan? Sebulan 

berapa kali ibu untuk membeli kebutuhan tersebut. 

I1 : Sekitar 1 bulan sekali, sekalian tadi mbaa kayak beli minyak goreng, gula 

kopi.  

P : Apakah ibu melakukan rekreasi keluarga bu sama anak anak dan suami 

ibu   

I1 : Ya mba, tapi hanya di sekitar semarang aja mba palingan satu bulan 

sekali mba biar anak anak di rumah tidak bosan. Misalkan ke simpang 

lima. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKAN RASA AMAN  

P : Lingkungan kerja yayasan nurul ulum terdapat CCTV ? 

I1 : Tidak ada CCTV mba disini. 

P : Di yayasan nurul ulum juga tidak ada security atau satpam bu ? 

I1  : Tidak mbaa, dari dulu pertama kali saya bekerja di sekolah ini tidak 

pernah ada satpam. 

P : Apakah ibu pernah kehilangan suatu barang yang berharga saat berada di 

lingkungan yayasan nurul ulum ? 

I1 : Alhamdulillah tidak mba, walaupun tidak ada satpam disini tetep aman. 
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P : Menurut ibu, apakah sekolah atau yayasan ini sudah atau belum 

memberikan ruangan yang aman dalam ibu bekerja sehingga ibu itu nggak 

pernah merasa takut disaat berada di lingkungan sekolah. Misalnya yaa bu 

seperti bangunan nya tidak pernah runtuh.  

I1 : 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 atau lainnya 

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.” 

P : Menurut ibu kondisi kerja di yayasan nurul ulum, apakah sudah kondusif 

dan nyaman ? 

I1 : Sudah mba, disini itu sudah ada kebiasan mesti tegur sapa,makanya saya 

seneng terus mba nggak pernah tertekan saat kerja.  

P : Selain gaji, kesejahteraan apa lagi yang ibu terima dari yayasan nurul 

ulum ini ? 

I1  : Asuransi Kesehatan saja mba, tapi setidaknya meringankan biaya disaat 

sakit. 

P : Apakah yayasan akan memberikan jaminan hari tua (dana pensiun) untuk 

guru yang akan pensiun ? 

I1 : Yayasan tidak memberi dana pensiun mba, hanya memberi bingkisan 

(tali kasih) buat guru yang pensiun. 

P : Menurut ibu dari semua yang ibu dapat di yayasan nurul ulum seperti 

asuransi, bangunan yang aman, kondisi kondusif, sudahkah ibu merasa 

aman bekerja disini ?atau mungkin ada suatu hal yang harus di perhatikan 

lagi. 

I1 : Sudah mba, menurut saya sudah aman bagi saya. Yang penting saya 

seneng sama nyaman sudah cukup mbaa, dan sama sekali saya tidak 

merasa tertekan atau takut pas kerja. Untuk dana pensiun tidak terlalu saya 

pikirkan mba. Itu menjadi kesadaran dari yayasan saja, menurut saya 

seharusnya ada dana pensiun atau pesangon sebagai balas jasa guru yang 

masa kerja mereka sudah lama. Tapi secara keseluruhan saya sudah 

merasa aman dan nyaman mba walaupun tidak mendapatkan dana pensiun 

dan gajinya pun juga kecil, kalau tidak nyaman pasti saya udah lama 

memutuskan keluar mba dari yayasan ini dan mencari pekerjaan yang 

lainnya.  
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PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL 

P : Apakah ibu di terima baik, dicintai serta disayangi oleh guru lain, 

karyawan serta murid di yayasan nurul ulum ? 

I1 : Ya sudah diterima dengan baik oleh sesama guru dan karyawan mbak, 

dengan mereka selalu perduli dengan masalah yang sedang saya hadapi 

mereka selalu bertanya pada saya ada yang perlu tak bantu buk terus saat 

saya memberikan pendapat mereka juga merespon dengan baik.Terus kalo 

buat siswa saya merasa diterima pas mereka mendengarkan arahan dan 

pelajaran yang saya berikan kepada mereka mbaa, semua ituu sudah bukti 

mba buat saya diterima di lingkungan pekerjaan saya ini. Dengan semua 

ini saya lebih nyaman,damai bahkan lebih semangat dalam kerja. 

P  : Apakah dalam yayasan, guru yang mengajar dan karyawan lainnya sudah 

saling menghormati ? 

I1 : Sudah, dan tidak memandang derajat atau usia. Kita semua saling 

menghormati mba, karena bagi saya saling menghormati antar semua 

orang itu hal yang penting untuk membangun hubungan yang baik bukan 

hanya di lingkungan kerja saja namun di lingkungan rumah dan lain lain, 

misalnya waktu menghormati disaat mengutarakan pendapat. 

P : Apakah ibu selalu berkomunikasi baik dengan guru yang lain serta 

karyawan yang ada di yayasan ? 

I1 : Yaaa pasti mbaaa, kalau nggak komunikasi dengan baik entah 

menyangkut pekerjaan atau yang lainya.  

P : Apakah ibu mengikuti kegiatan organisasi di tempat kerja ? 

I1 : Ya, saya ikut organisasi TKS (Tingkat Keberhasilan Siswa) yang 

diadakan oleh yayasan dan saya menjadi ketua.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGHARGAAN  

P : Apakah ibu sudah mengikuti program sertifikasi guru ? 

I1 : Sudah mba, sudah dari 3 tahun yang lalu saya mendapatkan sertifikasi 

guru. makanya mba setelah dapet sertif itu saya dijadikan menjadi Wakil 

Kepala Sekolah diyayasan ini.  

P : Apakah ibu merasa sudah memiliki kepercayaan diri dalam diri sendiri ? 

I1 : Pastinya sudah, kalo saya tidak percaya diri saya tidak bakal sampe titik 

ini dimana saya bisa diangkat menjadi wakil kepala sekolah dan hal ini 

dapat terjadi karena adanya dukungan juga dari guru yang lainnya dimana 

pekerjaan yang saya lakukan selalu dihargai oleh semua guru disini 

sehingga kepercayaan dalam diri saya bertambah.  
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P : Apakah ibu merasa memiliki kompentensi dalam bekerja ? Apalagi ibu 

sekarang seorang Wakil Kepala Sekolah bu ? 

I1 : Kalo menanyakan soal kompetensi pastinya ada yaa mba karena menjadi 

seorang guru itu bukan pekerjaan yang mudah karena saya harus 

menguasai materi yang akan saya sampaikan kepada murid, memahami 

anak anak yang saya ajar dikelas, saya juga harus mengendalikan kelas 

tersebut dan mencari strategi dan metode yang akan saya gunakan dalam 

menyampaikan materi agar mudah dipahami oleh anak-anak. Disamping 

saya menjalani profesi mengajar saya juga menjadi seorang wakil 

pemimpin di sekolah ini, dengan mempunyai tanggung jawab yang lebih 

besar dari sebelumnya.  

P : Apakah fasilitas yang didapatkan guru yayasan nurul ulum (Ruangan 

Pekerjaan) ? 

I1 : Kalau untuk ruangan tetap sama, karena saya masih wakil bukan kepala 

sekolah. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI  

P : Apakah ibu mengikuti pelatihan pendidikan guru  ? 

I1 : Pelatihan pendidikan pasti ikut mba kan syarat buat saya ikut sertifikasi 

guru harus mengikuti kegiatan PPG dulu mba. 

P : Apakah ibu pernah menjadi narasumber dalam suatu event ? 

I1 : Pernah mba, dulu waktu acara yayasan NU se kota semarang. 

P : Apakah ibu pernah menjadi ketua di dalam organisasi (Ketua PKK, ketua 

paguyuban antar guru). 

I1 : Untuk sekarang ya yang TKS itu mba, dulu pernah mba menjadi salah 

satu ketua kreativitas pemanfaatan barang bekas, di lingkungan rumah 

saya.  
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LAMPIRAN 4 

 

TRANSKRIP JAWABAN WAWANCARA INFORMAN 2 

DESKRIPSI MOTIVASI GURU BERDASARKAN TEORI HIERARKI 

KEBUTUHAN MASLOW 

(Studi Kasus Guru Yayasan Nurul Ulum Semarang) 

 

Informant 2 

P : Apa yang menjadi motivasi/dorongan ibu menjadi guru di yayasan nurul 

ulum ? 

I2 : Mengabdi dengan menyalurkan ilmu yang saya miliki dengan anak-anak 

di sekolah dan menjalankan tugas pokok seorang guru, tidak mikirkan gaji 

yang saya terima, yang penting gaji nya sudah cukup buat kehidupan saya 

mba. 

P : Apakah ibu tidak memikirkan gaji yang diberikan oleh yayasan, apakah 

sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan ? 

I2 : Kalau dibilang sebanding yaa tidak, tapi kan saya tujuannya awal ingin 

menjadi orang bermanfaat bagi orang banyak. Yang penting anak disini 

pinter udah cukup bagi saya mba itung-itung saya ibadah. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIOLOGIS 

Kebutuhan Pangan  

P : Berapa kilogram ibu membeli beras untuk kebutuhan satu bulan ? 

I2 : Satu bulan kalo tak kira-kira 8kilo nek nggak 10 kiloan mba 

P : Apakah ibu mengkonsumsi sumber protein dan kacang kacangan kayak 

daging, ikan,telur, tahu atau tempe setiap hari bu ? 

I2 : Iyaa mbaa sudah, walaupun telur aja, ayam atau mungkin tahu tempe aja, 

gonta ganti mba lihat sikon keuangan juga. 

P : Apakah ibu membeli susu bubuk, gula pasir, teh atau kopi ? 

I2 : Susu bubuk karena nggak konsumsi jadi endak beli, tapi kalo kopi, teh 

sama gula sih beli eceran aja mba di warung. Saya nggak terlalu suka juga 

mba soalnya 
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P : Apakah ibu mengkonsumsi sayuran, buah-buah setiap hari ?dan untuk 

minyak goreng dan bumbu-bumbuan kayak bawang, merica dll sebulan 

berapa kali bu?  

I2 : Iyaa mba kalo sayur kan penting, jadi saya beli setiap hari, setiap masak 

atau beli lauk di warung harus ada sayurnya…buah buaham tidak terlalu 

mba paling kalo beli yang udah buah potong gitu aja mba pas kepengen aja 

ya tapi. Buat bumbu dan minyak goreng 1 minggu sekali mba paling 

kepasar beli gitu. 

Kebutuhan Sandang  

P : Apakah ibu akan membeli pakaian, celana panjang, rok, pakaian muslim 

atau kemeja setiap bulan/setiap tahun ? 

I2 : Pakaian nggak terlalu penting mba buat saya, jadi palingan saya ki beli 

nek pas lebaran aja palingan setahun sekali lahh mba kisarannya 1 kalo 

ndak 2 potong baju mba. 

P : Apakah ibu akan membeli sepatu atau sandal di setiap bulan/tahun ? 

I2 : Kalo bulan tidak, paling 1 tahun yaa sekali.  

P  : Kalo boleh tau bu dalam setahun berapa kali ibu membeli Sajadah atau 

mukena ? 

I2 : Samaa mba 1 potong aja dalam setahun, karena barangnya kalo masih 

bisa dipake yaa ndak beli.  

P : Maaf bu sebelumnya kalo saya boleh bertanya, untuk membeli pakaian 

dalam kayak bra celana dalam, kaos kaki atau ikat pinggang dalam setahun 

berapa kali ibu membeli ? 

I2 : 1 tahun sekali mba kalo buat daleman tapi beli nya sekaligus 5 atau 6 

potong. Kalo kaos kaki 1 bulan satu kali mba. Tapi kalo ikat pinggang 

saya endak beli karena nggak pake mba  

Kebutuhan Papan  

P : Rumah yang di tinggali saat ini milik sendiri,Ikut orang tua atau 

mensewa rumah ? 

I2 : Milik saya sendiri mba rumah yang tak tinggalin saat ini.  

P : Apakah didalam rumah yang ibu tinggali saat ini sudah terdapat meja, 

kursi,lemari, peralatan makan, masak, mandi ? 

I2 : Udahh semuanya mbaa di rumah saya.  

P  : Apa ibu menggunakan dan membayar PDAM dan Listrik (Setiap Bulan)? 
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I2 : Ya pasti mbaa kan itu penting sekali air buat mandi masak dan lain-lain, 

listrik buat penerangan yang penting. Dan pastinya juga bayar yaa mba 

setiap bulan kalo nggak yaa dicabut dari pusat karena saya masih pake 

listrik yang lama.  

Kebutuhan Lain-lain   

P : Apakah ibu terpenuhi dalam membeli perlengkapan kesehatan? Sebulan 

berapa kali ibu untuk membeli kebutuhan tersebut. 

I2 : Beli 1 bulan sekali buat sebulan besok mba. 

P : Apakah ibu melakukan rekreasi keluarga bu sama anak anak dan suami 

ibu. 

I2 : Ya mba, tapi hanya satu tahun sekali pas lebaran ajaa mba sekalian 

kumpul dengan keluarga yang lainnya. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKAN RASA AMAN  

P : Lingkungan kerja yayasan nurul ulum terdapat CCTV ? 

I2 : Tidak ada CCTV  

P : Apakah di yayasan nurul ulum ada security atau satpam ? 

I2  : Tidak ada 

P : Apakah ibu pernah kehilangan suatu barang yang berharga saat berada di 

lingkungan yayasan nurul ulum ? 

I2 : Tidak mba, saya kerja disini sudah 26 tahun tidak pernah kehilangan 

barang sama sekali. 

P : Ibu pernah merasa ketakutan tidak saat kerja disini, contohnya yaa bu, 

ruangan yang mudah runtuh sehingga membahayakan jiwa ibu saat 

bekerja? 

I2 : Sekian tahun kerja disini tidak pernah ada kerja disini tidak pernah ada 

kejadian seperti itu sihh mba. Alhamdulillah, dari yayasan sangat 

bertanggung jawab jadi semua yang kerja disini nyaman-nyaman aja ndak 

pernah ketakutan dan lain lain. 

P : Apakah ibu sudah merasa nyaman saat bekerja di yayasan nurul ulum ? 

I2 : Udah mba disini dibudayakan selalu tegur sapa nggak ada 

pengelompokan guru jadi kan kerja enjoy dan membaur. 

P : Selain gaji, kesejahteraan apa lagi yang ibu terima dari yayasan nurul 

ulum ini ? 
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I2 : Asuransi Kesehatan saja mba 

P : Apakah yayasan akan memberikan jaminan hari tua (dana pensiun) untuk 

guru yang akan pensiun ? 

I2 : Tidak ada mba, hanya memberi bingkisan (tali kasih) buat guru yang 

pensiun.  

P : Menurut ibu dari semua yang ibu dapat di yayasan nurul ulum seperti 

asuransi, bangunan yang aman, kondisi kondusif, sudahkah ibu merasa 

aman bekerja disini ?atau mungkin ada suatu hal yang harus di perhatikan 

lagi  

I2 : 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 

PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL 

P : Apakah ibu diterima dengan baik oleh guru, karyawan serta murid di 

yayasan nurul ulum ? 

 I2 : Ya tentunya sudah mba, mereka selalu respon dengan saya. kalo tidak 

saya nggak akan nyaman dan damai bekerja di yayasan ini. Karena kalo 

tidak saling menerima bakalan ada permusuhan di yayasan ini. 

P : Apakah ibu sudah merasa berkomunikasi baik dengan guru yang lain 

serta karyawan yayasan ? 

I2 : Udah mbaa…itu yang penting dari kita bekerja harus ada komunikasi 

yang baik, nek gak gituu buat kerja ajaa males mbaa kalo nggak ada 

komunikasi. Biasanya komunikasi tentang pekerjaan atau yang lainnya. 

P  : Apakah dalam yayasan, guru yang mengajar dan karyawan lainnya sudah 

saling menghormati ? 

I2 : Sudah mba, guru-guru disini tidak pernah mandang itu guru lawas apa 

guru anyar, selalu menghormati akan pendapat yang diutarakan 

P : Apakah ibu Mengikuti kegiatan organisasi di tempat kerja. 

I2 : Ikut organisasi rohani, namun jarang ikut perkumpulan karena saya sudah 

tua, jadi rasanya kalo jam kerja habis pengen langsung pulang aja mba.  

 

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGHARGAAN  

P : Apakah ibu sudah mengikuti program sertifikasi guru ? 
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I2 : Belum, kemungkinan tahun depan, tapi belum pasti juga mba. 

P : Apakah fasilitas yang didapatkan guru yayasan nurul ulum (Ruangan 

Pekerjaan) ? 

I2 : Tidak mba, ruangan masih nyampur karena saya cuman guru ngajar mba. 

Bukan kepala sekolah. 

P : Apakah ibu merasa memiliki kepercayaan diri disaat melakukan 

pekerjaan ? 

I2 : Sudah mbaa kalo saya nggak punya rasa percaya diri, saya endak 

mungkin mbaa mengajar di yayasan ini dan semua guru disini selalu 

menghargai apa yang saya lakukan mba.  

P : Apakah ibu sudah merasa memiliki kompetensi dalam mengajar anak 

anak di yayasan nurul ulum ? 

I2 : Ya pastinyaa udah..saya juga jadi guru udah 26 tahun mba, kalo saya 

nggak punya kompetensi kayak kuasai materi, mbuat metode belajar sama 

menerapkan kedisiplinan kepada anak anak disekolah. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI  

P : Apakah ibu ikut pelatihan pendidikan guru ? 

I2 : Kalo ikut pelatihan guru belum pernah mba.  

P : Apakah ibu pernah menjadi narasumber dalam suatu event ? 

I2 : Pernah mba, dulu waktu ada acara yayasan. Karena saya salah satu guru 

senior, maka saya ditunjuk untuk memberikan motivasi semua guru yang 

lainnya. 

P : Apakah ibu pernah menjadi ketua di dalam organisasi (dalam pekerjaan 

maupun tempat tinggal) 

I2 : Pernah mba menjadi salah satu ketua PKK di tempat tinggal. 
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LAMPIRAN 5 

 

TRANSKRIP JAWABAN WAWANCARA INFORMAN 3 

DESKRIPSI MOTIVASI GURU BERDASARKAN TEORI HIERARKI 

KEBUTUHAN MASLOW 

(Studi Kasus Guru Yayasan Nurul Ulum Semarang) 

 

Informant 3 

P : Apa yang menjadi motivasi/dorongan menjadi guru di yayasan nurul 

ulum ? 

I3 : Pastinya buat beli kebutuhan dan lain-lain yaa mba, tapi ada yang lainnya 

juga seperti merealisasikan dari ilmu yang saya miliki, mengabdi dari 

profesi yang saya miliki dan tidak sama sekali melihat reputasi yang 

dimiliki oleh sekolah ini.  

P : Terus apakah bapak tidak memikirkan gaji yang diberikan oleh yayasan, 

apakah sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan ? 

I3 : Pernah berfikir seperti itu, tapi kembali lagi saya ingin mengabdi menjadi 

seorang guru, jadi berapapun gaji yang di berikan oleh yayasan insyaallah 

akan saya terima dengan baik.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIOLOGIS 

Kebutuhan Pangan  

P : Berapa kilogram bapak membeli beras untuk kebutuhan satu bulan ? 

I3 : Tidak terhitung yaa mba karena saya kan sering nya beli makan nasi 

langsung pake lauk di warung, beli langsung jadi. 

P : Apakah bapak mengkonsumsi sumber protein dan kacang kacangan 

kayak daging, ikan,telur, tahu atau tempe setiap hari bu ? 

I3 : Sudah mba walaupun beli jadi di warung. 

P : Apakah bapak membeli susu bubuk, gula pasir, teh atau kopi, minyak 

goreng? 

I3 : Satu bulan sekali mba beli teh kopi sama gula tapi kalo susu bubuk sama 

minyak goreng tidak mba.   
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P : Apakah bapak mengkonsumsi sayuran, buah-buah setiap hari ?dan untuk 

bumbu-bumbuan kayak bawang, merica dll sebulan berapa kali bu ?  

I3 : Tidak mba belinya yaa pas pengen saja kalo buah, tapi kalo sayur beli 

sekalian pas beli nasi di warung. Kalo bumbu-bumbuan endak mbaa kan 

saya nggak pernah masak.   

Kebutuhan Sandang  

P : Apakah bapak akan membeli pakaian, celana panjang, pakaian muslim 

atau kemeja setiap bulan/setiap tahun ? 

I3 : Satu tahun sekali pas lebaran aja, tapi belinya kadang sekaligus 2 potong 

baju. 

P : Apakah bapak akan membeli sepatu atau sandal di setiap bulan/tahun ? 

I3 : Karena jarang beli juga ya mba paling 1 tahun mba, kadang malah lebih 

mba soale kalo beli juga pas rusak aja yaa mba jadi kadang nggak keitung  

P  : Kalo boleh tau bapak dalam setahun berapa kali bapak membeli Sajadah 

atau peci?  

I3 : Satu tahun sekali palingan, 1 barang saja kadang karena nggak tentu yaa 

mba.  

P : Maaf pak sebelumnya kalo saya boleh bertanya, untuk membeli pakaian 

dalam kayak kaos oblong/ celana dalam, kaos kaki atau ikat pinggang 

dalam setahun berapa kali ibu membeli ? 

I3 : 1 tahun sekali lah yaa mba palingan tapi belinya sekaligus 1 lusin, beli 

nek pas nggak layak saja. Kalo masih bagus kenapa harus beli yaa nggak 

mba. Nek kaos kaki 1 bulan sekali beli mba. 

Kebutuhan Papan  

P : Rumah yang di tinggali saat ini milik sendiri,Ikut orang tua atau 

mensewa rumah ? 

I3 : Rumah yang saya tinggali milik sendiri. Tapi peninggalan dari orang tua 

saya dulu mba. 

P : Apakah didalam rumah yang bapak tinggali saat ini sudah terdapat meja, 

kursi,lemari, peralatan makan, masak, mandi ? 

I3 : Ada semuanya mbaa di rumah saya. Walaupun saya juga jarang masak 

yaa bapak setidaknya saya punya lah. 

P  : Apa bapak menggunakan dan membayar PDAM dan Listrik (setiap 

bulan) ? 
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I3 : Pake kalo tidak pake saya tidak bisa mandi tidak bisa ngapa-ngapain 

mba, listrik juga pake itu sangat penting dan pasti bayar setiap bulan rutin. 

Kebutuhan Lain-lain   

P : Apakah bapak terpenuhi dalam membeli perlengkapan kesehatan? 

Sebulan berapa kali ibu untuk membeli kebutuhan tersebut. 

I3 : Terpenuhi, satu bulan sekali ajaa yaa mba biar gampang, jadi beli buat 1 

bulan penu gitu. 

P : Apakah bapak melakukan rekreasi keluarga? Mungkin sama ponakan 

atau sodara lainnya. 

I3 : 6 bulan sekali kali yaa mba, biasanya sihh saya ngajak ponakan. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKAN RASA AMAN  

P : Lingkungan kerja yayasan nurul ulum terdapat CCTV ? 

I3 : Tidak ada CCTV mba disini. 

P : Apakah di yayasan nurul ulum ada security atau satpam ? 

I3  : Tidak ada. 

P : Apakah bapak pernah kehilangan suatu barang yang berharga saat berada 

di lingkungan yayasan nurul ulum ? 

I3 : Tidak pernah ada kehilangan mba belasan tahun saya kerja disini tidak 

pernah ada masalah kehilangan sama sekali. 

P : Apakah bapak pernah merasakan disaat kerja disini bapak merasa tidka 

nyaman ketakutan karena bakal mengancam jiwa bapak misal kayak 

bangunan yang mudah runtuh dan lain lain?  

I3 : Tidak mbaa sama sekali tidak pernah ada kejadian seperti itu, dan saya 

tidak pernah merasa takut dalam bekerja di sekolah ini. 

P : Apa bapak sudah merasa aman berada di lingkungan kerja saat ini ? 

I3 : Sudah mba, seneng disini nggak pernah ada perkubuan antar guru atau 

karyawan. 

P : Selain gaji, kesejahteraan apa lagi yang bapak terima dari yayasan nurul 

ulum ini ? 

I3 : Asuransi Kesehatan saja mba. 

P : Apakah yayasan akan memberikan jaminan hari tua ( dana pensiun ) 

untuk guru yang akan pensiun ?  
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I3 : Yayasan tidak memberi mba. Cuman kenang-kenangan saja habis itu 

pihak lepas tangan untuk guru yang pensiun.  

P : Menurut bapak dari semua yang ibu dapat di yayasan nurul ulum seperti   

asuransi, bangunan yang aman, kondisi kondusif, sudahkah bapak merasa 

aman bekerja disini ?atau mungkin ada suatu hal yang harus di perhatikan 

lagi. 

I3 : 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. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL 

P : Apakah ibu di terima baik, dicintai serta disayangi oleh guru lain, 

karyawan serta murid di yayasan nurul ulum ? 

I3 : Sangat diterima mba di yayasan ini sudah seperti keluarga bagi saya, 

teman teman guru/karyawan lainya sangat baik, dengan selalu respon 

terhadap saya dan siswa selalu mendengarkan disaat saya menjelaskan di 

kelas. 

P  : Apakah dalam yayasan, guru yang mengajar dan karyawan lainnya sudah 

saling menghormati ? 

I3 : Sudah, pastinya mba harus. Itu salah satu kunci dari menjalin hubungan 

kerja yang baik. Dengan selalu menerima masukan dari setiap guru 

walaupun guru itu junior dari kita. 

P : Apakah bapak sudah berkomunikasi serta berinteraksi baik teman kerja 

di sekolah ? 

I3 : Oiyaaa pastinya mbakk, komunikasi salah satu cara menjalin hubungan 

harmonis mbaa, makanya harus banyak banyak komunikasi bukan hanya 

teman kerja aja yaa mba sama yang lainnya juga harus.  

P : Apakah bapak mngikuti kegiatan organisasi di tempat kerja. 

I3 : Ya, pasti mba semua guru di yayasan, jika ada acara apapun pasti guru 

diikut sertakan. Kalo saya ikut dalam anggota organisasi majelis.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGHARGAAN  

P : Apakah ibu sudah mengikuti program sertifikasi guru ? 

I3 : Sudah mengikuti sertifikasi guru sejak 1 tahun yang lalu mbaa, kan kalo 

udah lebih dari 50 tahun kan nggak bisa yaa mba, makanya saya ngejar 

buat bisa dapet sertifikasi guru, setidaknya saja profesi saya ini sudah 

bersertifikat serta kesejahteraan saya kan bisa tambah mba.  
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P : Apakah fasilitas yang didapatkan guru yayasan nurul ulum (Ruangan 

Pekerjaan) ? 

I3 : Karena saya jabatan nya guru mengajar, jadi ruangan saya masih bersama 

dengan guru yang lain. Tidak tersendiri. 

P : Apakah bapak merasa sudah memiliki kepercayaan diri dalam melakukan 

pekerjaan ? 

I3 : Yaaa dong mba, kalau saya tidak punya rasa percaya diri, saya mesti 

nggak bisa ngajar dengan baik di sekolah dan didukung sama guru yang 

lainnya mereka selalu menghargai semua pekerjaan yang saya lakukan jadi 

kepercayaan dalam diri saya meningkat. 

P  : Apakah bapak memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan ? 

I3 : Kompentesi pasti punya mbaa, kalo nggak saya nyampein materi 

pelajaran sama anak anak gimana, harus tau karakter dari anak yang diajar 

disekolah, bisa mengelola kelas sama selalu menerapkan kedisiplinan. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI  

P : Apakah ibu Membuka les-lesan / bimbingan belajar. Baik di luar rumah 

maupun les privat ? 

I3 : Ya mba, tapi saya ikut menjadi guru komputer. Disalah satu kursus 

komputerisasi di semarang 

P : Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan pendidikan seorang guru ? 

I3 : Pernah mba, karena menjadi salah satu syarat nya untuk ikut dalam 

sertifikasi guru  

P : Apakah bapak pernah menjadi narasumber dalam suatu event ? 

I3 : Pernah mba, menjadi pembicara dalam seminar menjelaskan penggunaan 

program komputerisasi untuk mahasiswa di tempat kursus  

P : Apakah ibu pernah Menjadi ketua di dalam organisasi (tempat kerja 

maupun tempat tinggal) 

I3 : Pernah menjadi ketua paguyuban madrasah di lingkungan sekitar rumah  
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LAMPIRAN 6 

 

TRANSKRIP JAWABAN WAWANCARA INFORMAN 4 

DESKRIPSI MOTIVASI GURU BERDASARKAN TEORI HIERARKI 

KEBUTUHAN MASLOW 

(Studi Kasus Guru Yayasan Nurul Ulum Semarang) 

 

Informant 4  

P : Apa yang menjadi motivasi/dorongan menjadi guru di yayasan nurul 

ulum ? 

I4 : Selain buat beli kebutuhan, dorongan saya bekerja disini ialah 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, agar anak-anak yang 

bersekolah di yayasan ini mendapatkan suatu prestasi yang 

membanggakan sehingga sekolah ini tidak di cap lagi sebagai sekolah 

pinggiran. Sekolah ini dianggap sekolah pingiran oleh masyarakat sekitar. 

Saya bekerja disini, tidak pernah melihat reputasi atau keadaan dalam 

yayasan ini seperti anak-anak yang bersekolah di yayasan ini dari kalangan 

keluarga menengah kebawah, dimana terdapat beberapa siswa disini 

terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal (nakal), sehingga mereka 

kurang termotivasi dalam belajar sehingga ini menjadi tantangan bagi saya 

agar mereka bisa bersemangat dan menciptakan prestasi dan membenahi 

tingkah laku mereka. 

P : Terus apakah ibu tidak memikirkan gaji yang diberikan oleh yayasan, 

apakah sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan ? 

I4 : Pastinya iya mba, tapi tidak saya pikirkan mba karena tujuan saya bekerja 

di yayasan ini ialah mengabdi akan profesi yang miliki saat ini menjadi 

seoarang guru.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIOLOGIS 

Kebutuhan Pangan  

P : Berapa kilogram ibu membeli beras untuk kebutuhan satu bulan ? 

I4 : 12 kilo mbadalam satu bulan paling enggak  
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P : Apakah ibu mengkonsumsi sumber protein dan kacang kacangan kayak 

daging, ikan,telur, tahu atau tempe setiap hari bu ?  

I4 : Iya tapi setiap hari ganti ganti mba. 

P : Apakah ibu membeli susu bubuk, gula pasir, teh atau kopi, minyak 

goreng ? 

I4 : Iyaa beli kopi susu gula sama teh, beli satu bulan sekali karena saya 

punya anak kecil jadi saya beli susu bubuk formula yaa mba.  

P : Apakah ibu mengkonsumsi sayuran, buah-buah setiap hari ?dan untuk 

minyak goreng dan bumbu-bumbuan kayak bawang, merica dll sebulan 

berapa kali bu ?  

I4 : Kalo sayur dibilang setiap hari konsumsi yaa tidak, buah buahan yaa beli 

tapi pas ada yang cocok aja mba, bumbu sama minyak goreng beli pas 

butuh ajaa mba paling satu minggu sekali sekalian buat satu minggu 

besok.  

Kebutuhan Sandang  

P : Apakah ibu akan membeli pakaian, celana panjang, rok, pakaian muslim 

atau kemeja setiap bulan/setiap tahun ? 

I4 : Karena saya tidak terlalu fanatik dengan baju, yaa paling saya beli 1 

tahun sekali mbaa beli 1 atau 2 potong, beli pas lebaran kayak moment 

atau acara keluarga. 

P :Apakah ibu akan membeli sepatu atau sandal di setiap bulan/tahun ? 

I4 : Kalo 1 bulan tidak mbaa paling 1 tahun yaa sekali, pas lebaran juga mba 

belinyaa biasanya 1-2 baju palingan. 

P  : Kalo boleh tau bu dalam setahun berapa kali ibu membeli Sajadah atau 

mukena ? 

I4 : Satu tahun sekali yaa mba bahkan lebih mba, kalo merasa nggak layak 

yaa saya beli mba 

P : Maaf bu sebelumnya kalo saya boleh bertanya, untuk membeli pakaian 

dalam kayak bra celana dalam kaos kaki atau ikat pinggang dalam setahun 

berapa kali ibu membeli ? 

I4 : Yaaa mba beli 6 potong dalam  1tahun, kalau kaos kaki tiap 1 bulan beli, 

ikat pinggang endak mbaa.. soalnya saya ngga pake juga. 
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Kebutuhan Papan  

P : Rumah yang di tinggali saat ini milik sendiri, Ikut orang tua atau 

mensewa rumah?  

I1 : Rumah sendiri, setidaknya mengurangi biaya dalam pengeluaran setiap 

bulanya mba. 

P : Apakah didalam rumah yang ibu tinggali saat ini sudah terdapat meja, 

kursi,lemari, peralatan makan, masak, mandi ? 

I4 : Alhamdulillah sudah punya semuanya mba   

P  : Apa ibu menggunakan dan membayar PDAM dan Listrik (Setiap Bulan)?  

I4 : Yaa mba pasti dan wajib itu karena itu bagian paling penting dalam 

kehidupan kita yaa mba harus ada air dan juga listrik  

Kebutuhan Lain-lain   

P : Apakah ibu terpenuhi dalam membeli perlengkapan kesehatan? Sebulan 

berapa kali ibu untuk membeli kebutuhan tersebut. 

I4 : Satu bulan sekali mba saya beli,pokoknya sekalian beli yang buat 1 bulan 

kedepan lah mba biar ndak repot harus ke warung kalo habis. 

P : Apakah ibu melakukan rekreasi keluarga bu sama anak anak dan suami 

ibu ? 

I4 : Ya mba, kadang dua bulan sekali mba tapi disekitar semarang saja.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKAN RASA AMAN  

P : Lingkungan kerja yayasan nurul ulum terdapat CCTV ? 

I4 : Tidak ada CCTV mba disini  

P : Apakah di yayasan nurul ulum ada security atau satpam ? 

I4  : Tidak ada 

P : Apakah ibu pernah kehilangan suatu barang yang berharga saat berada 

dilingkungan yayasan nurul ulum ? 

I4 : Tidak pernah mba, biarpun nggak ada satpam juga. 

P : Apakah ibu pernah merasa ketakutan saat bekerja di sekolah ini? Kayak 

misal bangunan yang mudah runtuh dll ? 
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I4 : Kalo masalah jiwa guru karyawan yang bekerja disini, yayasan sangat 

bertanggung jawab sihh mbaa dengan selalu memperbaiki jika ada 

masalah. Sehingga saya kerja disini tidak pernah merasa takut sama sekali.  

P : Apakah ibu sudah merasa kondisi kerja dilingkungan yayasan nurul ulum 

sudah kondusif ? 

I4 : Tentunya sudah mba kalo tidak yaa saya sudah tidak nyaman dan 

tertekan bahkan saya memutuskan keluar saja kalo lingkungan nya tidak 

kondusif, yang membuat kondusif di pekerjaan ini itu gara gara gurunya 

selalu saling nyapa dan terbuka. Jadi saya senang kerja disini mba. 

P : Selain gaji, kesejahteraan apa lagi yang ibu terima dari yayasan nurul 

ulum ini ? 

I4  : Asuransi Kesehatan saja mba  

P : Apakah yayasan akan memberikan jaminan hari tua (dana pensiun) untuk 

guru yang akan pensiun ? 

I4 : Yayasan tidak ada dana pensiun mba, setahu saya tidak ada mba karena 

saya kerja disini juga belum terlalu lama ya mba. 

P : Menurut ibu dari semua yang ibu dapat di yayasan nurul ulum seperti 

asuransi, bangunan yang aman, kondisi kondusif, sudahkah ibu merasa 

aman bekerja disini ?atau mungkin ada suatu hal yang harus di perhatikan 

lagi. 

I4 : 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.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN  SOSIAL 

P : Apakah ibu di terima baik, dicintai serta disayangi oleh guru lain, 

karyawan serta murid di yayasan nurul ulum ? 

I4 : Ya pastinya sudah mba. Guru dan karyawan disini selalu respek sama 

saya mba jadi saya merasa saya di terima baik oleh mereka. Padahal saya 

termasuk guru baru di yayasan ini tapi mereka sangat baik dan siswa yang 

saya ajar selalu memperhatikan saya saat di kelas. 

P  : Apakah dalam yayasan, guru yang mengajar dan karyawan lainnya sudah 

saling menghormati ? 

I4 : Pastinya mba, karena itu kunci dari suatu hubungan kerja yang baik. 

Disini ndak pernah mandang guru senior/junior mba. Jadi misal ada usul 

dari salah satu guru jika itu baik kita bakal menerima saran tersebut. 
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P : Apakah ibu selalu bisa berkomunikasi baik dengan guru bahkan 

karyawan di yayasan ? 

I4 : Yaa mestinya harus, terkadang masalah pekerjaa kadang masalah pribadi. 

Tapi kalo misal kita ndak komunikasi sama orang orang misal di tempat 

kerja. Nanti malah dikirain sama orang malah musuhan mbaa, padahal kan 

komunikasi penting mbaa buat mbangun hubungan kerja yang baik. 

P : Apakah ibu Mengikuti kegiatan organisasi di tempat kerja. 

I4 : Ya mba, semua guru yayasan selalu diikut sertakan dalam kegiatan yang 

di adakan oleh yayasan. Tapi tergantung dari guru juga mbaa… tidak 

semua guru mau yaa mba ikut organisasi organisasi gituu. Kalo saya 

pribadi ikut di organisasi TKS di yayasan mba sebagai sekretaris. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGHARGAAN  

P : Apakah ibu sudah mengikuti program sertifikasi guru ? 

I4 : Belum, karena saya menjadi seoarang guru masih 2 tahun sedangkan 

sertifikasi guru minimal kerja menjadi seoarang gur harus 3 tahun. 

P : Apakah fasilitas yang didapatkan guru yayasan nurul ulum (Ruangan 

Pekerjaan) ? 

I4 : Tidak mba, kan saya masih guru mengajar belum punya jabatan tinggi 

kayak kepala sekolah jadi tidak punya ruangan sendiri.  

P : Apakah ibu merasa memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan suatu 

pekerjaan? 

I4 : Punya mba, kepercayaan diri dalam mengajar anak anak di kelas seperti 

harus tegas dalam menghadapi anak anak di kelas. 

P : Apakah ibu sudah merasa memiliki kompetensi dalam menjalankan 

profesi menjadi seorang guru ? 

I4 : Tentunya sudah yaa, kalo saya nggak punya kemampuan sama 

penguasaan saya tidak bakal jadi guru. Karena jadi guru kan kita harus 

menguasai materi bisa kelola kelas, membuat disiplin siswa, paham 

karakter dari anak anak itu sama saya harusmembuat metode atau stratgei 

agar mereka mudah paham dalam materi yang saya jelaskan.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI  

P : Apakah ibu pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan guru ? 

I4 : Kalau pelatihan kayak diklat gitu belum mbaa, untuk kedepannya kalo 

anak saya sudah agak besar saya mau ikut mba, soalnya kan PPG syarat 

buat ikut sertifikasi guru juga. Dan saya juga kerja belum sampe 3 tahun 



 
90 

 

mba jadi guru dan kendala lainnya karena saya masih punya bayi jadi saya 

harus fokus dulu sama perkembangan dia dulu. 

P : Apakah ibu pernah menjadi narasumber dalam suatu event ? 

I4 : Belum pernah juga mba jadi narasumber. 

P : Apakah ibu pernah menjadi ketua di dalam organisasi (dalam pekerjaan 

maupun tempat tinggal). 

I4 : Tidak pernah sampai saat ini.  



 
91 

 

LAMPIRAN 7 

 

TRANSKRIP JAWABAN WAWANCARA INFORMAN 5 

DESKRIPSI MOTIVASI GURU BERDASARKAN TEORI HIERARKI 

KEBUTUHAN MASLOW 

(Studi Kasus Guru Yayasan Nurul Ulum Semarang) 

 

Informant 5 

P : Apa yang menjadi motivasi/dorongan menjadi guru di yayasan nurul 

ulum ? 

I5 : Memenuhi kebutuhan dan menyalurkan ilmu pengetahuan kepada anak-

anak agar menjadi pintar di yayasan ini, walaupun sekolah ini merupakan 

sekolah pinggiran dan kurang berkualitas. Menurut saya itu menjadi 

tantangan bagi saya dan guru yang lain untuk bisa meningkatkan prestasi 

anak-anak dan akreditasi bagi sekolah ini. 

P : Terus apakah ibu tidak memikirkan gaji yang diberikan oleh yayasan, 

apakah sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan ? 

I5 : Pernah memikirkan seperti itu, tapi tujuan awal saya walaupun gaji saya 

dikit. Tapi setidaknya saya bisa mengabdi akan profesi guru. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN FISIOLOGIS 

Kebutuhan Pangan  

P : Berapa kilogram ibu membeli beras untuk kebutuhan satu bulan ? 

I5 : Satu bulan kira-kira 10 kiloan mba. 

P : Apakah ibu mengkonsumsi sumber protein dan kacang kacangan kayak 

daging, ikan,telur, tahu atau tempe setiap hari bu ? 

I5 : Iyaa konsumsi mba tapi pasti kadang ganti ganti mba tiap harinya. 

P : Apakah ibu membeli susu bubuk, gula pasir, teh atau kopi, minyak 

goreng ? 

I5 : Yaa mba beli tapi cuman 1 bulan sekali mba buat 1 bulan kedepan 

sekalian mba. 
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P : Apakah ibu mengkonsumsi sayuran, buah-buah setiap hari ?kalau minyak 

goreng dan bumbu-bumbuan kayak bawang, merica dll sebulan berapa kali 

sishh bu ?  

I5 : Iyaa mba pasti kalo sayur, tapi kalo buah kayaknya enggak mba paling 

pas musim apa la itu saya beli dan beli yaa pas pengen ajaa mba nggak tiap 

haripaing tidak yaa 1 minggu sekali. Kalo minyak dan bumbu sekalian 2 

minggu sekali mba saya belinya.  

Kebutuhan Sandang  

P : Apakah ibu akan membeli pakaian, celana panjang, rok, pakaian muslim 

atau kemeja setiap bulan/setiap tahun ? 

I5 : 1 tahun tahun bisa 1-3 potong baju mba tapi biasanya beli pas lebaran 

gitu, soalnya kan memang barangnya jangka panjang yaa mba, ngapain 

beli kalo memang masih bagus juga.  

P : Apakah ibu akan membeli sepatu atau sandal di setiap bulan/tahun ? 

I5 : Kalo bulan endak mbaa paling 1 tahun yaa sekali, kadang ajaa kalo 

nggak rusak endak beli mba eman eman mba karena masih banyak 

kebutuhan lain. 

P  : Kalo boleh tau bu dalam setahun berapa kali ibu membeli Sajadah atau 

mukena ? 

I5 : Samaa sih mba. Karena kalo masih bisa dipake yaa ndak beli. 1 tahun 

sekali mba paling enggak. 

P : Maaf bu sebelumnya kalo saya boleh bertanya, untuk membeli pakaian 

dalam kayak bra celana dalam kaos kaki atau ikat pinggang dalam setahun 

berapa kali ibu membeli ? 

I5 : 1 tahun sekali mba kalo buat daleman tapi sekali beli 1 lusin sekalian. 

Kalo kaos kaki juga sama sekalian 6 potong buat satu tahun.  

Kebutuhan Papan  

P : Rumah yang di tinggali saat ini milik sendiri,Ikut orang tua atau 

mensewa rumah ? 

I5 : Buat rumah sampe sekarang masih ikut dengan orang tua dari suami saya 

mba.  

P : Apakah didalam rumah yang ibu tinggali saat ini sudah terdapat meja, 

kursi,lemari, peralatan makan, masak, mandi ? 

I5 : Udahh semuanya mbaa.  
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P  : Apa ibu menggunakan dan membayar PDAM dan Listrik (Setiap Bulan)? 

I5 : Ya pasti mbaa kan itu penting sekali air buat mandi masak dan lain-lain, 

listrik buat penerangan yang penting.dan yang membayar air dan listrik 

mba sebagai tanda bertanggung jawab karena saya masih gabung dengan 

mertua saya juga yaa mba. 

Kebutuhan Lain-lain   

P : Apakah ibu terpenuhi dalam membeli perlengkapan kesehatan? Sebulan 

berapa kali ibu untuk membeli kebutuhan tersebut. 

I5 : Satu bulan sekalian mba saya belinya mba, biar ndak mondar mandir beli 

eceran mbaa nanti juga malah uang gaji jadi kocar kacir, kalo satu bulan 

sekalian kan enak mba.  

P : Apakah ibu melakukan rekreasi keluarga bu sama anak anak dan suami 

ibu ? 

I5 : Yaaa mba tapi 3 bulan sekali mba. Di sekitar semarang ajaa mba kalo 

jauh biaya nya mahal mba. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN  AKAN RASA AMAN  

I5 :Lingkungan kerja yayasan nurul ulum terdapat CCTV ? 

P : Tidak ada CCTV mba disini. 

I5 : Apakah di yayasan nurul ulum ada security atau satpam ? 

P  : Tidak ada. 

I5 : Apakah ibu pernah kehilangan suatu barang yang berharga saat berada di 

lingkungan yayasan nurul ulum ?dan apakah ibu pernah merasa ketakutan 

karena kondisi ruangan kerja yang tidak layak atau yang lain ?  

P : Alhamdulillah tidak mba, dan aman aman sajaa ndak pernah ada 

kehilangan barang barang disini saat guru semuanya bekerja, untuk ruang 

kerja tidak pernah ada kendala yang membayakan jiwa sehingga saya baik 

dan nyaman kerja disini. 

P : Apakah kondisi kerja di yayasan sudah kondusif dan nyaman menurut 

ibu ? 

I5 : Sudah mbaa disini saya kerja nggak pernah tertekan sama sekali karena 

temen temen kerja nya baik..disini itu selalu ada budaya tegur sapa mbaa. 

Jadi akrab teruss mba. 

I5 : Selain gaji, kesejahteraan apa lagi yang ibu terima dari yayasan nurul 

ulum ini ? 
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P  : Asuransi Kesehatan saja mba. 

I5 : Apakah yayasan akan memberikan jaminan hari tua (dana pensiun) untuk 

guru yang akan pensiun ? 

P : Yayasan tidak memberi dana pensiun mba, menurut saya seharusnya di 

beri dana pensiun yaa mba..buat rasa berterimakasih karena guru tersebut 

udah mengabdi sekian tahun di yayasan ini. 

P : Menurut ibu dari semua yang ibu dapat di yayasan nurul ulum seperti 

asuransi, bangunan yang aman, kondisi kondusif.  Sudahkah ibu merasa 

aman bekerja disini ?atau mungkin ada suatu hal yang harus di perhatikan 

lagi. 

I5 : 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.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN  SOSIAL 

P : Apakah ibu di terima baik, dicintai serta disayangi oleh guru lain, 

karyawan  serta murid di yayasan nurul ulum ?  

I5 : Sudah sekali mba..kalo endak saya nggak bakal kuat kerja disini. Mereka 

selalu perduli dengan masalah yang saya sedang hadapi. 

P  : Apakah dalam yayasan, guru yang mengajar dan karyawan lainnya sudah 

saling menghormati  dan beekomunikasi dengan baik ? 

I5 : Sudah mbakk, biasanya waktu memberikan pendapat guru disini ndak 

pernah mandang kamu guru senior kamu guru junior jadi selalu 

menghargai. Dan tentunya harus berkomunikasi dengan baik untuk 

menghasilkan hubungan kerja yang harmonis tidak ada perpecahan atau 

perselisihan.  

P : Apakah ibu Mengikuti kegiatan organisasi di tempat kerja. 

I5 : Yaa mba semua guru disini semuanya suruh ikut kegiatan yang di adakan 

di yayasan. Saya di rohani sebagai bendahara. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGHARGAAN  

P : Apakah ibu sudah mengikuti program sertifikasi guru ? 

I5 : Belum mbaa, kan masa kerja saya belum sampai 3 tahun mba soalnya. 

Belum pernah ikut Pelatihan guru juga mba padahaal itu syarat untuk bisa 

ikut sertifikasi guru. dan saya juga belum mengurus NUPTK.  

P : Apakah fasilitas yang didapatkan guru yayasan nurul ulum (Ruangan 

Pekerjaan) ? 
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I5 : Tidak mbak, yang mendapatkan ruangan tersendiri hanya kepala sekolah 

mba. 

P : Apakah ibu merasa memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan suatu 

pekerjaan? 

I5 : Pastinya mba, Kalo nggak percaya diri pasti nggak bakalan berhasil mba 

dalam menjalani profesi ini dan kepercayaan meningkat karena pekerjaan 

saya selalu dihargai oleh guru yang lainnya dan anak-anak yang saja ajar.  

P : Apakah ibu sudah merasa memiliki kemampuan dalam menjalankan 

profesi menjadi seoarang guru ? 

I5 : Pastinya mba saya kan seoarang guru jadi harus bisa menguasai materi 

pelajaran, memaham karakter anak anak disekolah, menjadi penguasa 

dalam kegaiatan belajar mengajar, punya metode dan strategi agar anak 

yang di didik mudah untuk memahami, membuat sistem kedisiplinan 

kepada anak anak dan terakhir saya harus meng evaluasi yang harus di 

benahi pada proses yang mana seperti itu mba.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI  

P : Apakah ibu pernah pelatihan pendidikan guru  ? 

I5 : Pelatihan belum pernah ikut mba. . kemungkinan kedepan saya bakalan 

ikut mba. 

P : Apakah ibu pernah menjadi narasumber dalam suatu event ? 

I5 : Sejauh ini saya belum pernah jadi narasumber mba di dalam event 

maupun seminar. 

P : Apakah ibu pernah Menjadi ketua di dalam organisasi (Ketua PKK, ketua 

paguyuban antar guru). 

I5 : Belum pernah mba kalau menjadi ketua dalam suatu organisasi.  

 

  



 
96 

 

LAMPIRAN 8 

 

TRANSKRIP JAWABAN WAWANCARA INFORMANT 6 

DESKRIPSI MOTIVASI GURU BERDASARKAN TEORI HIERARKI 

KEBUTUHAN MASLOW 

(Studi Kasus Guru Yayasan Nurul Ulum Semarang) 

 

Informant 6 

P : Apa yang menjadi motivasi/dorongan menjadi guru di yayasan nurul 

ulum ? 

I6 : Untuk mengabdi agar sekolah ini dalam segi akreditasi sekolah dan 

prestasi anak-anak di yayasan ini dapat meningkat dan tidak dianggap 

sekolah pinggiran lagi  atau  kurang berkualitas , bukan hanya 

mengajarkan mereka dalam segi materi pembelajaran namun juga dalam 

segi tingkah laku.  Dan untuk memenuhi kebutuhan yang saya butuhkan 

pastinya yaa mba. 

P : Terus apakah ibu tidak memikirkan gaji yang diberikan oleh yayasan, 

apakah sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan ? 

I6 : Awalnya iya, tapi lama kelamaan saya merasa seneng melakukan  

pekerjaan ini dengan ikhlas, selalu menerima gaji yang di berikan oleh 

yayasan walaupun tidak seberapa.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN  FISIOLOGIS 

Kebutuhan Pangan  

P : Berapa kilogram ibu membeli beras untuk kebutuhan satu bulan ? 

I6 : Satu bulan kalo tak kira-kira 10 kilonan mbaa. 

P : Apakah ibu mengkonsumsi sumber protein dan kacang kacangan kayak 

daging, ikan,telur, tahu atau tempe setiap hari bu ?  

I6 : Iyaa mbaa sudah, walaupun telur aja, atau ayam mungkin atau tahu 

tempe aja.  

P : Apakah ibu membeli susu bubuk, gula pasir, teh atau kopi, minyak 

goreng ? 
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I6 : Iyaa mba pastinya, apalagi saya masih punya anak kecil yaa mba yang 

butuh susu bubuk baut pertumbuhan, jadi saya beli semua itu 1 bulan 

sekalian mba.  

P : Apakah ibu mengkonsumsi sayuran, buah-buah setiap hari ?kalau minyak 

gorang dan bumbu-bumbuan kayak bawang, merica dll sebulan berapa kali 

bu ?  

I6 : Kalo sayur sihh iyaa harus ada mba disetiap makan, buah nggak tiap hari 

makan sihh mba kalo pas ada yang cocok ya saya beli kalo endak yaa 

endak mba. Untuk bumbu dan minyak goreng paling saya 1minggu sekali 

kepasar untuk beli mbaa.  

Kebutuhan Sandang  

P : Apakah ibu akan membeli pakaian, celana panjang, rok, pakaian muslim 

atau kemeja setiap bulan/setiap tahun ? 

I6 : Pakaian nggak penting mba buat saya, jadi palingan saya ki beli nek pas 

lebaran aja palingan setahun sekali lahh mba belinya. Karena jangka waktu 

barangnya kan juga lama yaa mba. Belinya 1-2 potong baju. 

P : Apakah ibu akan membeli sepatu atau sandal di setiap bulan/tahun ? 

I6 : Beli per bulan endak mbaa paling 1 tahun yaa sekali, bahkan yaaa mba 

saya beli sandal/sepatu 2 tahun sekali pernah mba la buat apa mba beli kan 

masih layak di pake juga.   

P  : Kalo boleh tau bu dalam setahun berapa kali ibu membeli Sajadah atau 

mukena ? 

I6 : 1 tahun sekali mba paling enggak 1 saja 

P : Maaf bu sebelumnya kalo saya boleh bertanya, untuk membeli pakaian 

dalam kayak bra celana dalam kaos kaki atau ikat pinggang dalam setahun 

berapa kali ibu membeli ? 

I6 : 1 tahun sekali mba kalo buat daleman yaa kadang lebih juga karena 

belinya 10 potong sekalian mba. Untuk kaos kaki 1 bulan sekali beli mba 1 

buah aja.   

Kebutuhan Papan  

P : Rumah yang di tinggali saat ini milik sendiri,Ikut orang tua atau 

mensewa rumah ?  

I6 : Alhamdulillah rumah yang saya tinggali milik sendiri.  

P : Apakah didalam rumah yang ibu tinggali saat ini sudah terdapat meja, 

kursi,lemari, peralatan makan, masak, mandi ?  
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I6 : Udahh semuanya mbaa di rumah, wajan panci ember dan lain lain sudah 

ada semua mba  

P  : Apa ibu menggunakan dan  membayar PDAM dan Listrik (Setiap 

Bulan)?  

I6 : Ya pasti mbaa kan itu penting sekali air buat mandi masak dan lain-lain, 

listrik buat penerangan yang penting.  

Kebutuhan Lain-lain   

P : Apakah ibu terpenuhi dalam membeli perlengkapan kesehatan? Sebulan 

berapa kali ibu untuk membeli kebutuhan tersebut. 

I6 : Beli di warung eceran deket rumah ajaa mba, jadi pas habis beli gitu. 

P : Apakah ibu melakukan rekreasi keluarga bu sama anak anak dan suami 

ibu. 

I1 : Ya mba, 1 bulan sekali walaupun di semarang aja mba.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN  AKAN RASA AMAN  

P : Lingkungan kerja yayasan nurul ulum terdapat CCTV ? 

I6 : Tidak ada CCTV mba disini. 

P : Apakah di yayasan nurul ulum ada security atau satpam ? 

I6  : Tidak ada. 

P : Apakah ibu pernah kehilangan suatu barang yang berharga saat berada 

dilingkungan yayasan nurul ulum ? 

I6 : Tidak mbaa, aman aman sajaa ndak pernah ada kehilangan barang barang 

disini saat guru semuanya bekerja. 

P : Apakah ibu sudah merasa bahwa kondisi kerja di yayasan nurul ulum 

sudah kondusif dan nyaman ? 

I6 : Menurut saya sudah mba, disini tu guru nya selalu membaur mbaa jadi 

akrab gituu mba nggak pernah kayak gerombol antara guru ini guru ini, 

jadi yaa saya seneng ,nyaman dan tidak tertekan mba kerja disini. 

P : Selain gaji, kesejahteraan apa lagi yang ibu terima dari yayasan nurul 

ulum ini ? 

I6  : Asuransi Kesehatan saja mba. 

P : Apakah yayasan akan memberikan jaminan hari tua (dana pensiun) untuk 

guru yang akan pensiun ? 
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I6 : Yayasan tidak memberi dana pensiun mba, seharusnya sih yayasan 

memebri pensiunan untuk guru bukanya hanya melepaskan guru tersebut 

begitu saja. 

P : Menurut ibu dari semua yang ibu dapat di yayasan nurul ulum seperti 

asuransi, bangunan yang aman, kondisi kondusif, sudahkah ibu merasa 

aman bekerja disini ?atau mungkin ada suatu hal yang harus di perhatikan 

lagi. 

I6 : Bagi saya semuanya itu sudah cukup, saya udah aman kerja disini, 

apalagi guru sama karyawan disini membaur jadi saya nyaman kerja di 

sekolah ini, tapi yaa kalo dana pensiun harusnya yayasan ngasih yaa mba 

buat guru.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL 

P : Apakah ibu di terima baik, dicintai serta disayangi oleh guru lain, 

karyawan serta murid di yayasan nurul ulum ? 

I6 : Sudah mbakkk, guru karyawan selalu memberikan kenyaman dan 

kedamaian kepada saya dengan selalu memberikan respons/ selalu perduli 

kepada saya disaat membutuhkan atau terdapat masalah. Sudah seperti 

keluarga lahh mbaak kalo bekerja di yayasan ini. 

P  : Apakah dalam yayasan, guru yang mengajar dan karyawan lainnya sudah 

saling menghormati dan apakah ibu selalu berkomunikasi atau beirnteraksi 

degan bapak ibu guru atau karyawan lainnya ? 

I6 : Sudah mbakk, tidak pernah pandang buluu lahh mba disini tidak 

mamndang derajat ataupun usia. Kalo komunikasi itu paling pening mba 

dalam menjalin hubungan kerja yang baik, harmonis bahkan guru guru 

disini sudah seperti sahabat dan keluarga. 

P : Apakah ibu mengikuti kegiatan organisasi di tempat kerja. 

I6 : Yaa mba saya ikut di organisasi TKS tapi cuman anggota. 

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGHARGAAN  

P : Apakah ibu sudah mengikuti program sertifikasi guru ? 

I6 : Belum mbaa, tapi kedepannya kalau syarat-syarat untuk mengikuti 

sertifikasi guru sudah terpenuhi saya bakalan ikut mbaa demi 

kesejahteraan saya, dan syaratnya say belum ikut PPG tapi NUPTK saya 

sudah punya. 

P : Apakah fasilitas yang didapatkan guru yayasan nurul ulum (Ruangan 

Pekerjaan) ? 
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I6 : Tidak mbak, yang mendapatkan ruangan tersendiri hanya kepala sekolah 

mbak. Untuk guru yang mengajar ruangnya masih campuran. 

P : Apakah ibu merasa memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan suatu 

pekerjaan? 

I6 : Iya mba harus bukan hanya menjadi guru saja ya mbaa semua pekerjaan 

itu harus ada rasa percaya diri dalam menjalaknanya, dan kepercayaan 

saya timbul karena saya selalu dihargai atas pekerjaan yang saya lakukan.  

P : Apakah ibu sudah merasa memiliki kompetensi dalam menjalankan 

profesi guru ? 

I6 : Sudah, kalo tidak pasti tidak bisa menjadi seorang guru. karena seoarang 

guru harus memiliki penguasaan materi secara luas, paham karakter anak 

disekolah, punya metode sama strategi dalam pembelajaran, membuat 

sistem kedisiplinan, menjadi penguasan dalam kelas saat melakukan 

pembelajaran di kelas dan selalu mengevalusi dari kegiatan yang sudah 

dilakukan.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI  

P : Apakah ibu pernah mengikuti seminar atau pelatihan pendidik ? 

I6 : Kalo pendidikan dan pelatihan saya belum ikut mba.  

P : Apakah ibu pernah menjadi narasumber dalam suatu event ? 

I6 : Belum mbaa, bahkan tidak pernah sama sekali mba… 

P : Apakah ibu pernah menjadi ketua di dalam organisasi (dalam pekerjaan 

maupun di tempat tinggal). 

I6 : Belum pernah menjadi ketua dalam organisasi apapun dan sekarang kan 

saya punya anak balita yaa mba dirumah yaa jadi saya lebih pentingkan 

anak saya dulu, tapi kalo anggota pernah mba. 

  



 
101 

 

LAMPIRAN 9 

 

TRANSKRIP JAWABAN WAWANCARA INFORMAN 7 

DESKRIPSI MOTIVASI GURU BERDASARKAN TEORI HIERARKI 

KEBUTUHAN MASLOW 

(Studi Kasus Guru Yayasan Nurul Ulum Semarang) 

 

Informant 7  

P : Apa yang menjadi motivasi/dorongan menjadi guru di yayasan nurul 

ulum ? 

I7 : Bekerja untuk membeli semua hal yang di butuhkan namun saya punya 

motivasi lain kenapa saya bekerja di yayasan ini, karena saya  ingin 

melakukan pengabdian pada anak-anak yayasan ini, agar anak-anak disini 

dapat menghasilkan pretasi yang memuaskan. Bukan hanya dari segi 

akadamis saja namun juga dari segi tingkah laku. Saya tidak pernah 

melihat kalao anak-anak yang bersekolah disini berasal dari keluarga 

ekonomi menengah kebawah.  

P : Terus apakah ibu tidak memikirkan gaji yang diberikan oleh yayasan, 

apakah sebanding dengan pekerjaan yang ibu lakukan ? 

I7 : Iya, tapi kembali lagi sama mempunyai tujuan awal untuk mengabdi 

untuk anak anak di yayasan ini agar bisa berprestasi dan berperilaku baik.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN  FISIOLOGIS 

Kebutuhan Pangan  

P : Berapa kilogram ibu membeli beras untuk kebutuhan satu bulan ? 

I7 : 9 kilo mba kalo buat satu bulan kira-kira. 

P : Apakah ibu mengkonsumsi sumber protein dan kacang kacangan kayak 

daging, ikan,telur, tahu atau tempe setiap hari bu ?  

I7 : Iyaa mbaa sudah, walaupun telur aja atau ayam. Tergantung dari kondisi 

ekonomi juga yaa mba. 

P : Apakah ibu membeli susu bubuk, gula pasir, teh atau kopi ? 
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I7 : Iyaa mba tapi saya cuman beli teh/kopi sama gula di warung aja mba 

eceran gitu mba. 

P : Apakah ibu mengkonsumsi sayuran, buah-buah setiap hari ?dan untuk 

minyak dan  bumbu-bumbuan kayak bawang, merica dll sebulan berapa 

kali bu ?  

I7 : Iya mba kalo buat sayur setiap hari konsumsi, buah nggak terlalu suka 

yaa mba jadi jarang beli. Minyak sama bumbu saya kalo kepasar pasti beli 

bumbu mba yaa palingan 1 minggu sekali saya kepasar mba.  

Kebutuhan Sandang  

P : Apakah ibu akan membeli pakaian, celana panjang, rok, pakaian muslim 

atau kemeja setiap bulan/setiap tahun ? 

I7 : Jadi palingan saya ki beli nek pas lebaran aja palingan setahun sekali lahh 

mba kisarannya.  

P : Apakah ibu akan membeli sepatu atau sandal di setiap bulan/tahun ? 

I7 : Satu tahun sekali mba kisaranya sekalian pas lebaran mba biasanya, 

jumlahnya bisa 1-3 potong mba. 

P  : Kalo boleh tau bu, dalam setahun berapa kali ibu membeli sajadah atau 

mukena ? 

I7 : Samaa sih mba karena barangnya kalo masih dipake masih bisa yaa ndak 

beli. 1 tahun sekali mba paling enggak. 

P : Maaf bu sebelumnya kalo saya boleh bertanya, untuk membeli pakaian 

dalam kayak bra celana dalam kaos kaki atau ikat pinggang dalam setahun 

berapa kali ibu membeli ? 

I7 : 1 tahun sekali mba kalo buat daleman tapi belinya sekaligus 12 potong. 

Kalo kaos kaki juga sama ½ lusin sekalian. Tapi kalo ikat pinggang saya 

endak beli karena nggak pake mba. 

Kebutuhan Papan  

P : Rumah yang di tinggali saat ini milik sendiri,Ikut orang tua atau 

mensewa rumah ? 

I7 : Milik sendiri mba alhamdulillah nya kalo sekarang. Setidaknya saya 

tidak harus ketar ketir setiap tahun atau bulan harus membayar sewa. 

P : Apakah didalam rumah yang ibu tinggali saat ini sudah terdapat meja, 

kursi,lemari, peralatan makan, masak, mandi ?  

I7 : Alhamdulillah ada semua nya mba. 
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P  : Apa ibu menggunakan dan  membayarPDAM dan Listrik (Setiap Bulan)?  

I7 : Menggunakan dan membayar mba karena itu penting banget yaa mba 

buat saya dan mungkin buat semua nya itu penting.  

Kebutuhan Lain-lain   

P : Apakah ibu terpenuhi dalam membeli perlengkapan kesehatan? Sebulan 

berapa kali ibu untuk membeli kebutuhan tersebut. 

I7 : 1 bulan sekali biar uangnya ndak kecer kecer mba. 

P : Apakah ibu melakukan rekreasi keluarga bu sama anak anak dan suami 

ibu   

I7 : Ya mba, 1 bulan sekali walaupun hanya main ke car free day di simpang 

lima.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN  AKAN RASA AMAN  

P : Lingkungan kerja yayasan nurul ulum terdapat CCTV ? 

I7 : Tidak ada CCTV mba disini. 

P : Apakah di yayasan nurul ulum ada security atau satpam ? 

I7 : Tidak ada. 

P : Apakah ibu pernah kehilangan suatu barang yang berharga saat berada di 

lingkungan yayasan nurul ulum ? 

I7 : Tidak mba, biarpunndak ada satpam disini tetep aman. 

P : Menurut ibu nihh, apakah sekolah atau yayasan ini sudah atau belum 

dalam memberikan ruangan yang aman dalam ibu bekerja sehingga ibu itu 

nggak pernah merasa takut disaat berada di lingkungan sekolah. Misalnya 

yaa bu kayak bangunan nya tidak pernah runtuh.  

I7 : Sudah mba, saya kerja disini sekian tahun ndak pernah ada kejadian 

kayak bangunan runtuh atau kipas angin jatuh dll.  

I7 : Apakah kondisi kerja di yayasan sudah kondusif dan nyaman menurut 

ibu ? 

I7 : Udah mbaa disini saya kerja nggak pernah tertekan sama sekali karena 

semua guru disini baik... disini itu selalu ada budaya tegur sapa mbaa. Jadi 

akrab teruss mba. 

P : Selain gaji, kesejahteraan apa lagi yang ibu terima dari yayasan nurul 

ulum ini ? 
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I7  : Asuransi Kesehatan saja mba. 

P : Apakah yayasan akan memberikan jaminan hari tua (dana pensiun) untuk 

guru yang akan pensiun ? 

I7 : Tidak, cuman bingkisan saya pesangon aja endak kok mba. 

P : Menurut ibu dari semua yang ibu dapat di yayasan nurul ulum seperti 

asuransi, bangunan yang aman, kondisi kondusif, sudahkah ibu merasa 

aman bekerja disini ?atau mungkin ada suatu hal yang harus di perhatikan 

lagi. 

I7 : Sudah aman dan nyaman sekali kerja disini, cuman seharusnya yayasan 

jangan memberikan bingkisan aja buat guru yang pensiun, setidaknya 

berupa uang.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN  SOSIAL 

P : Apakah ibu di terima baik, dicintai serta disayangi oleh guru lain, 

karyawan  serta murid di yayasan nurul ulum ?  

I7 : Ya sudah diterima dengan baik oleh sesama guru dan karyawan lainnya. 

Mereka selalu tanggap di saat berbicara dalam segi apapun mungkin bisa 

masalah sekolah atau yang lainnya.  

P  : Apakah dalam yayasan, guru yang mengajar dan karyawan lainnya sudah 

saling menghormati dan berkomunikasi baik dengan guru dan karyawan di 

sekolah  ? 

I7 : Kami saling menghormati mbak tidak pandang dia usia dan jabatannya 

tinggi, komunikasi pun juga terjalin dengan baik dengan begitu hubungan 

kerja di sekolah baik banget mbaa harmonis. 

P : Apakah ibu mengikuti kegiatan organisasi di tempat kerja. 

I7 : Ya, saya ikut perkumpulan TKS mba di yayasann sebagai anggota.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGHARGAAN  

P : Apakah ibu sudah mengikuti program sertifikasi guru ? 

I7 : Belum mba karena saya belum ikut pelatihan guru tapi NUPTK sudah 

punya, seharusnya saya udah bisa ikut PPG tahu belum tahu kapan-nya. 

P : Apakah fasilitas yang didapatkan guru yayasan nurul ulum (Ruangan 

Pekerjaan) ? 

I7 : Tidak ada fasilitas lebih yang diberikan oleh yayasan untuk guru 

pengajar, hanya kepala sekolah saja mba yang mendapatkan ruangan 

pekerjaan tersendiri.  
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P : Apakah ibu merasa memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan suatu 

pekerjaan? 

I7 : Iyaa mba harus, apalagi jadi guru itu harus punya rasa percaya diri duluu. 

Kepercayaan diri dalam mengajar anak anak di kelas, harus tegas dalam 

menghadapi anak anak di kelas dan adanya dukungan juga dari guru guru 

yang lainnya sehingga kepercayaan dalam bekerja bertambah.  

P : Apakah ibu sudah merasa memiliki kompetensi dalam menjalankan 

profesi menjadi seoarang guru ? 

I7 : Kalo saya nggk punya kompentensi seperti penguasaan materi pelajaran, 

paham dengan karkater setiap anak-anak di kelas, harus menguasai kelas 

di saat pelajaran berlangsung, punya metode sama strategi agar anak 

tersebut mudah untuk memahami, menerapkan kedisplinan kepada anak 

anak tersbut agar mereka selalu teratur dalam mengerjakan tugas dan 

selalu menaati peraturan dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan.  

PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI  

P : Apakah ibu pernah mengikuti pendidikan pelatihan guru ? 

I7 : Pelatihan belum pernah ikut mba, karena saya kan jadi guru juga masih 

baru mba.  

P : Apakah ibu pernah menjadi narasumber dalam suatu event ? 

I7 : Sampai saat ini belum pernah mbaaa. 

P : Apakah ibu pernah Menjadi ketua di dalam organisasi (Ketua PKK, ketua 

paguyuban antar guru) ? 

I7 : Belum pernah mbak, karena belum ada dorongan juga untuk menjadi 

seorang ketua dalam sebuah organisasi. 
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LAMPIRAN 10 

 

CHECKLIST PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMAN 

No Aspek Indikator 1 2 3 4 5 6 7 

Y T Y T Y T Y T Y T Y T Y T 

1. Fisiologis A. Pangan  

1. Beras               

2. Protein                

3. kacang dan 

sayuran  
              

4. Minuman               

5.  Minyak dan 

Bumbu 
              

6. Buah-buahan                

B. Sandang 

1. Pakaian                

2.Sepatu/Sandal               

3. Pakaian 

dalam  
              

4. Kaos 

kaki/Ikat  

Pinggang 

              

5. Alat Ibadah                

C. Papan 

1. Rumah               

2. Meja, Kursi 

dan lemari  
              

3. P. makan dan 

masak  
              

4. P. mandi               

5. Air dan 

Listrik  
              

D. Lain-Lain 

1. Perlengkapan 

Kesehatan 
              

2. Rekreasi                

2. 

 

 

 

Rasa Aman 

 

 

 

1.Satpam/CCTV  X  X  X  X  X  X  X 

2. Ruang kerja 

aman  
              

3. Kondisi               
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kondusif 

4. Asuransi 

kesehatan  
              

5. Dana pensiun  
 X  X  X  X  X  X  X 

3. 

 

Sosial 

 

1. Diterima               

2. Menghormati               

3. Komunikasi               

4. Ikut 

Organisasi 
              

4. Penghargaan 1. Kepercayaan 

diri  
              

2. Kompetensi 

 
              

3.Sertifikasi 

Guru  
   X    X  X  X  X 

4. Fasilitas dari 

jabatan 

(Ruangan kerja) 
 X  X  X  X  X  X  X 

5. Aktualisasi 

Diri 

1. Pedidikan 

Pelatihan Guru 
       X  X  X  X 

2. Narasumber         X  X  X  X 

3.Ketua 

Organisasi  
       X  X  X  X 
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