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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era millenial saat ini terjadi banyak perubahan dalam segala aspek 

kehidupan manusia, perubahan yang sangat signifikan terjadi pada perkembangan 

kemajuan teknologi dan informasi. Segala jenis interaksi bisa dilakukan dengan 

memanfaatkan kecangihan teknologi. Manusia dalam melakukan kegiatannya 

didasari terciptanya keinginan yang ada dalam dirinya. Beberapa aspek mendasari 

terjadinya perubahan dalam lingkungan masyarakat. Untuk menciptakan 

keseimbangan dalam lingkungan dibutuhkan peran serta masyarakat sekitar guna 

terpenuhinya serta terlaksananya harapan yang di cita-citakan.  

Menurut David K. Berlo (2013:15) Komunikasi merupakan instrumen dari 

interkasi sosial, yang berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, 

serta mengetahui keberadaan diri sendiri, dengan tujuan untuk menciptakan 

keseimbangan dalam masyarakat. Secara kontemporer lingkungan merupakan 

wadah dalam berhimpun dan bersosialisasi guna terciptanya polarisasi dalam 

lingkungan. Pendidikan harus menyentuh semua usia tanpa memandang status dan 

jabatan, dilakukan selektifitas sehingga mendorong terciptanya pendidikan secara 

baik dan benar. 

Saat ini budaya literasi harus dikenalkan kepada seluruh masyarakat, dalam 

era saat ini masyarakat masih banyak yang belum mengetahui pentingnya budaya 

literasi menuju masyarakat yang berwawasan luas, pembelajaran harus mulai 
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dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada agar dapat berdaya saing 

tinggi.  

Kegiatan literasi sangat berguna bagi masyarakat, pembelajaran harus 

dilakukan secara berkelanjutan, proses pendampingan belajar serta program 

kegiatan literasi yang berimplikasi pada kemajuan gerakan literasi masyarakat. 

Kerja sama dengan berbagai stageholder harus dilakukan agar masyarakat menjadi 

tercover secara keselurahan dalam rangka sosialisasi kegiatan literasi di kawasan 

Desa Mojosari. Untuk menciptakan masyarakat dengan minat budaya literasi, 

diperlukan taman baca masyarakat berfungsi sebagai tempat guna proses 

pembelajaran literasi, diharapkan dengan mendirikan taman baca tersebut 

masyarakat mempunyai wadah dan ruang dalam kegiatan literasi. 

Kawasan Desa Mojosari saat ini mengalami perubahan secara lambat ke 

arah Modernisasi, dengan banyakanya pendirian tempat hiburan seperti Paradiso, 

kemudian banyaknya kawasan perbelanjaan semi modern yang tersebar di beberapa 

Dusun, kemudian ada beberapa kawasan spa dan panti pijat yang mendapatkan 

stigma negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Sehingga perilaku masyarakat, 

perubahan sosial masyarakat yang terjadi di kawasan tersebut menuju ke arah 

modernisasi, tetapi dalam segi SDM masyarakat masih rendah, padahal kawasan 

desa terletak kampus Universitas Raden Rahmat sebagai lembaga pendidikan tinggi 

di kawasan tersebut, dengan adanya kampus tersebut tidak berdampak signifikan 

pada peningkatan SDM masyarakat, seharusya dengan letak desa yang sangat dekat 

dengan kampus berdampak pada peningkatan gerakan literasi masyarakat, karena 

kampus sebagai representasi dari lembaga pendidikan tinggi. 
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persebaran penduduk  yang begitu banyak dibeberapa dusun sehingga tergolong 

dalam kawasan yang seharusnya memiliki  pendidikan yang baik namun kondisi 

tersebut berbanding terbalik dengan fenomena yang ada dilapangan, mayoritas 

masyarakat sekitar bermata pencaharian petani serta buruh pabrik membuat kurang 

berminatnya masyarakat dalam proses edukasi sehingga mutu pendidikan sangat 

kurang. Kehadiran taman baca masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan 

berbagai masalah terkait minimnya kesadaran masayarakat terhadap gerakan 

literasi. 

 Pembelajaran dalam lingkungan masyarakat tidak cukup guna mengasah 

kemampuan dalam diri masyarakat sendiri, belajar merupakan kunci sukses dalam 

meraih cita-cita. Akibatnya masyarakat di Desa Mojosari tergolong buta dalam 

dunia edukasi akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat berdampak pada 

pendidikan dikawasan tersebut. Untuk itu  dibutuhkan solusi guna meningkatkan 

kembali semangat belajar  serta guna terciptanya kualitas pendidikan yang lebih 

layak. 

Untuk mengatasai masalah ini salah satu warga desa yaitu Bapak Hutri 

Agustino mencoba mencarikan wadah untuk memperbaiki kondisi penurunan 

pendidikan di desanya. Dengan mendirikan Taman Baca Masyarakat pondok sinau 

yang memiliki tujuan sebagai wadah dan tempat pembelajaran masyarakat agar 

lebih serius dan giat dalam proses pembelajaran. Cakupannya cukup luas serta 

kawasannya cukup strategi, sehingga menarik antusiasme masyarakat  untuk  

belajar diTaman Baca Masyarakat. Dalam Taman Baca Masyarakat di sediakan 

berbagai macam buku baik buku-buku yang menunjang pembelajaran masyarakat 
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baik berupa buku tentang sosial, pengetahuan alam, cerita fiksi maupun non fiksi 

serta buku kewirausahaan juga ada di Taman Baca Masyarakat ini. Prosesnya juga 

cukup mudah tinggal datang ke Taman Baca Masyarakat lalu bisa langsung dibaca 

ditempat, sehingga masyarakat menjadi beraktivitas dan menjadikan Taman Baca 

Masyarakat menjadi rumah kedua mereka dalam belajar. 

Tidak hanya menyediakan fasilitas buku untuk belajar, namun dalam 

berbagai kegiatan guna menarik antusiasme masyarakat dilakukan berbagai macam 

pelatihan usaha yang akan didampingi oleh tim penggerak PKK Desa Mojosari. 

Dengan tujuan untuk meningkatkan peningkatan ekonomi serta kreativitas warga 

masyarakat melakukan pembuatan batik tulis yang nantinya akan dijual sehingga 

dapat meningkatan taraf eknomi masyarakat.  

Sampai saat ini pengunjung perpusatakaan semakin banyak sehingga 

potensi belajar lebih terasa, seluruh elemen dikawasan tersebut juga merasa 

terbantu dengan didirikannya perpusatakaan tersebut. Sejauh ini pelaksanaan 

kegiatan yang ada di Taman Baca Masyarakat pondok sinau lensa (lentera anak 

bangsa ) tidak hanya kegiatan membaca saja namun kegiatannya juga memberikan 

edukasi terkait dunia usaha proses pembuatan batik tulis. 

Bentuk harapan dan juga keinginan dari masyarakat sekitar serius dalam 

belajar terjadi secara perlahan-lahan dengan hadirnya role model pembelajaran di 

Taman Baca Masyarakat, harapannya semakin banyak masyarakat yang berkunjung 

ke TBM ini membuat  pendidikan di Desa Mojosari lebih baik lagi dibutuhkan 

metode serta pembelajaran yang lebih aplikatif untuk menarik antusiasme 
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masyarakat secara luas sehingga lebih tertatrik dalam agenda kegiatan yang 

dilakukan oleh Taman Baca Masyarakat. 

1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam skripsi 

ini adalah : 

Apa sajakah yang dilakukan oleh Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau 

LENSA dalam mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat? 

1.3 Tujuan  

Penelitian yang berjudul ”Sosialisasi Kegiatan Taman Baca Masyarakat 

Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara (Lensa) Sebagai Gerakan Literasi (Studi 

pada Masyarakat Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang)” ini 

bertujuan untuk : 

Menjelaskan Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau LENSA dalam 

mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat di Desa Mojosari, Kecamatan 

Kepanjen, Kabupaten Malang. 

1.4 Kegunaan penelitian  

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

akademis maupun praktis sebagai berikut : 
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1. Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman 

dalam sosialisasi kegiatan Taman Baca Masyarakat pondok sinau sebagai gerakan 

literasi. Juga sebagai sumber informasi, wawasan dan dapat dijadikan refrensi 

khususnya bagi mahasiswa untuk dapat digunakan sebagai literatur – literatur 

penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang mengambil jurusan Ilmu 

Komunikasi.  

2. Praktis  

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi para pembaca dan 

dijadikan rujukan dalam bidang sosialisasi kegiatan Taman Baca Masyarakat 

pondok sinau sebagai gerakan literasi. 

 

 


