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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi  Sosialisasi 

Menurut Maclever sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, 

peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan 

berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (2013:175), Adapun manfaat 

adanya sosialiasi dalam masyarakat terbagi menjadi dua tahap, Bagi individu, 

sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada 

masyarakat di lingkungan tersebut. Bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai 

alat untuk melestarikan, penyebaran, dan mewariskan nilai, norma, serta 

kepercayaan yang ada pada masyarakat. pembelajaran yang dilakukan individu 

dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. 

 Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses 

interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir 

hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Melalui proses sosialisasi maka 

seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan 

peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu 

mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses 

pendewasaan diri. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat 

dijaga oleh semua anggota masyarakat. Ada beberapa tahapan dalam sosialisasi 

menurut Robert MZ Lawang (2013:107) dalam masyarakat meliputi : 
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2.1.1 Sosialisasi primer 

Sosialisasi primer merupakan proses sosialisasi yang pertama kali 

dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak. Ini merupakan awal bagi 

semua anggota masyarakat dalam memasuki keanggotaan mereka pada 

suatu kelompok masyarakat. Sosialisasi primer ini dimulai dari keluarga, 

dimana individu mulai belajar membedakan dirinya dengan orang lain di 

sekitarnya. Pada tahap ini anggota keluarga punya peranan penting bagi 

masing-masing individu. Di sinilah pertamakali seseorang mendapatkan 

pelajaran mengenai budaya keluarga, baik itu agama, aturan, dan lain-lain. 

2.1.2 Sosialisasi Sekunder 

Sosialisasi sekunder merupakan pelajaran berikutnya yang 

dilakukan oleh individu. Pada tahap ini seseorang belajar mengenali 

lingkungannya di luar keluarga, baik itu nilai-nilai, norma, yang ada di 

lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi sekunder ini bertujuan agar 

individu dapat menerima nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Pada 

umumnya, sosialisasi sekunder ini menjadi penentu sikap seseorang 

karena telah beradaptasi dengan berbagai lingkungan masyarakat.  

2.2  Sosialisasi dan Komunikasi  

Menurut Charlotte Buhler (1978:55), pengertian sosialisasi adalah 

suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan 
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menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara 

berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam 

kelompok tersebut. Sosialisasi termasuk dalam suatu proses dasar di dalam 

sistem sosial, secara singkat sosialisasi dapat dikatatan sebagai proses 

penyerapan warisan-warisan sosial dan budaya oleh seseorang dalam 

masyarakat, melalui sosialisasi seseorang akan berfungsi dalam 

kelompoknya. Interaksi dalam membangun narasi sosialisasi sebagai 

suatu proses utama merangkum semua unsur dari berbagai sistem.  

Melalui proses sosialisasi individu menjadi tahu bagaimana cara 

bertingkahlaku di tengah masyarakat, sehingga membawa keadaan diri 

menjadi masyarakat yang beradab. Seseorang akan terwarnai dan berfikir. 

Tujuan Sosialisasi di Masyarakat secara rinci sebagai berikut:  

1.  Agar setiap anggota masyarakat mengetahui nilai-nilai dan 

norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat. 

2. Agar individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui 

proses latihan mawas diri yang tepat. 

3. Agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan 

sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang 

maupun lingkungan baru. 

4. Agar individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, 

misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain. 
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5. Untuk melatih keterampilan dan pengetahuan individu dalam 

melangsungkan hidup bermasyarakat. 

6. Agar di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan 

yang ada di masyarakat. 

Sosialisasi dilakukan setiap hari oleh masyarakat, dalam melakukan 

sosialiasi melalui proses komunikasi yang begitu intens. Dalam proses 

komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau 

tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan 

yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan 

baik, maka hasilnya juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh 

komunikator. 

Proses komunikasi yang salah inilah yang kemudian menimbulkan 

misunderstanding atau salah paham. Wajar saja, hal ini dikarenakan proses 

komunikasi merupakan sebuah jalan yang menjadi perantara penyampaian 

informasi. Jika jalan tersebut putus atau rusak maka hasilnya pasti 

berantakan. Devito (2015:53) mengatakan proses komunikasi bahwa 

proses suatu proses untuk bertukar informasi dimana setiap komponennya 

saling berkaitan satu sama lain. Dengan kata lain, dalam proses ini para 

komunikator yang terdiri lebih dari dua orang saling beraksi dan bereaksi 

sehingga membentuk sebuah lingkaran yang disebut sebagai 

“conversation”.  Tujuan utamanya adalah untuk mengubah sikap atau 

tingkah laku penerima tersebut. Dalam proses komunikasi yang dseibut 

sebagai transfer berita ini, secara tidak langsung dijelaskan, bahwa tujuan 
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utama mengoptimalkan proses komunikasi adalah untuk mencapai tujuan, 

yakni mengubah sikap seseorang. 

2.3 Taman Baca Masyarakat sebagai ide baru dalam  Gerakan literasi 

Menurut Sutarno, Taman Baca Masyrakat (TBM) adalah tempat yang 

dibuat oleh Pemerintah, perorangan, atau swakelola dan swadaya masyarakat 

untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada 

masyarakat di sekitar TBM (2017:3). Taman Baca Masyarakat merupakan 

suatu tempat yang sengaja dibuat dan dikelola oleh masyarakat atau 

perorangan, lembaga, pemeritahan untuk menumbuhkan minat baca kepada 

masyarakat yang ada di lingkungan taman baca tersebut. Masyarakat diberikan 

akses untuk pembelajaran melalui TBM sebagai salah satu sarana utama dalam 

proses peningkatan gerakan literasi yang saat ini sudah mulai digagas di 

berbagai macam daerah. 

2.3.1 Tujuan dan Fungsi Taman Baca Masyarakat   

Tujuan Taman Baca Masyarakat  sebagai sumber informasi yang memiliki 

tujuan sebagai sarana penunjang pendidikan. Taman Baca Masyarakat 

merupakan bagian penting dalam pross pendidikan, bagi pengembangan 

literasi, informasi, pengajaran, pembelajaran dan kebudayaan serta merupakan 

jasa inti Taman Baca Masyarakat. Tujuan Taman Baca Masyarakat menurut 

Sutarno (2017:5), sebagai berikut :  
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1. Mengembangkan dan mempertahankan kelanjutan dalam kebiasan 

dan keceriaan membaca dan belajar, serta menggunakan Taman Baca 

Masyarakat sepanjang hayat mereka.  

2. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam 

menciptakan dan menggunakan informasi untuk pengetahuan, 

pemahaman, daya pikir dan keceriaan. 

3. Mendukung semua murid dalam pembelajaran dan praktek 

ketrampilan mengevaluasi dan menggunakan informasi, tanpa 

memandang bentuk, format atau media, termasuk kepekaan modus 

berkomunikasi di komunitas. 

4. Mengorganisasikan aktivitas yang mendorong kesadaran serta 

kepekaan budaya dan sosial. 

Taman Baca Masyarakat dibangun dan dikelola oleh masyarakat yang di 

sekitar lingkungan tempat tinggal guna terciptanya minat baca masyarakat, 

sehingga fungsi Taman Baca Masyarakat dapat melayani kepentingan penduduk 

yang tinggal di sekitarnya. Keberadaan Taman Baca Masyarakat dalam 

masyarakat dipergunakan untuk membantu kebutuhan tentang masing-masing 

individu.  

 Taman Baca Masyarakat mempunyai  kegiatan yang dilakukan untuk 

menempatkan Taman Baca Masyarakat menjadi bagian dari kehidupan dan 

aktivitas dalam masyarakat. Keberadaan Taman Baca Masyarakat di tengah-

tengah masyarakat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kegiatan dapat 
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berjalan dengan baik serta masyarakat mendapatkan nilai tambah, dari segi 

informasi maupun jasa  lainnnya. Sosialisasi Taman Baca Masyarakat dapat 

dilakukan oleh penyelenggara dan pengelola bersama-sama, hal tersebut 

sebaiknya dikembangkan untuk semua jenis Taman Baca Masyarakat, sebab 

dengan adanya usaha pemasyarakatan yang dilakukan dengan baik, para 

pengguna dapat mengikuti perkembangan Taman Baca Masyarakat.  

Sosialisasi Taman Baca Masyarakat dimaksudkan untuk mereka yang 

tertarik untuk datang dan menggunakan segala jenis koleksi buku maupun fasilitas 

untuk dinikmati, oleh karenanya masyarakat pemakai Taman Baca Masyarakat 

merupakan seluruh anggota masyarakat di wilayah tersebut dengan jumlah serta 

kelompoknya maka sosialisasi Taman Baca Masyarakat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti memberikan papan petunjuk Taman Baca Masyarakat agar 

masyarakat mengenal dan mengetahui lokasi tempatnya kemudian membuat 

publikasi dan promosi melalui media cetak dan eektronik secara sistimatis agar 

diketahui oleh khalayak umum. Mengadakan berbagai kegiatan seperti kawasan 

rumah pangan lestari serta pelatihan membatik seperti di Taman Baca Masyarakat 

pondok sinau. 

Dalam hubungannya dengan sosialisasi Taman Baca Masyarakat ada 

berbagai kegiatan yang dilakukakan secara langsung dalam rangka pembinaan, 

pembenahan, pemberdayaan masyarakat. Langkah-langkah yang diambil harus 

strategis dan konstruktif, kita menyadari bahwa secara kultur tidak mudah untuk 

melakukan sosialisasi Taman Baca Masyarakat kepada masyarakat. Kebiasaan 
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masyarakat yang biasa ngerumpi dapat menghambat kegiatan sosialisasi Taman 

Baca Masyarakat apabila di manfaatkan secara baik dan benar dapat bermanfaat 

untuk individu dan masyarakat secara luas. Untuk meningkatkan minat baca 

seseorang harus didasari pada keinginan hati serta semangat dari dalam individu 

kita masing-masing sedangkan budaya membaca adalah pikiran atau akal budi 

yang tercermin dalam pola pikir, sikap, ucapan dan tindakan dalam hidupnya. 

Budaya membaca di Taman Baca Masyarakat harus di awali sejak dini dilakukan 

hingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan tindakan yang dilakukan secara 

teratur dan berkelanjutan. Menurut Sutarno (2017:8)) seseorang yang mempunyai 

budaya baca Taman Baca Masyarakat adalah orang yang telah terbiasa di dalam 

hidupnya selalu menggunakan waktunya untuk membaca guna menemukan 

informasi serta menambah keilmuan dalam dirinya. Minat baca harus dilakukan 

sejak dini. Ada beberapa faktor yang mampu mendorong bangkitnya minat baca 

masyarakat di Taman Baca Masyarakat menurut Sutarno (2017:9) yaitu :  

1. Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori dan prinsip serta informasi  

2. Keadaan lingkungan yang memadai dalam arti tersedianya berbagai 

macam buku yang menarik dan berkualitas 

3. Keadaan lingkungan yang kondusif  

4. Rasa haus akan informasi terutama bidang-bidang ilmu yang paling update 

atau aktual 

5. Memiliki prinsip bahwa membaca merupakan kebutuhan dalam diri 

manusia.  
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2.4 Teori Difusi Inovasi 

Menurut Rogers dan Shoemaker, bahwa studi difusi mengkaji pesan-pesan 

yang berupa ide-ide ataupun gagasan-gagasan baru. Lalu karena pesan-pesan yang 

disampaikan itu merupakan hal-hal yang baru, maka dipihak penerima akan 

terjadi perubahan tertentu, sebagai akibat dari hal-hal baru tersebut. Kondisi ini 

kemudian menyebabkan perilaku yang berbeda dan berubah pada penerima pesan 

(2010:180). Pada masyarakat yang sedang membangun seperti di negara-negara 

berkembang, difusi terjadi terus menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, 

dari suatu kurun waktu ke kurung waktu berikutnya, dari bidang tertentu ke 

bidang yang lain. 

Difusi inovasi sebagai suatu gejala kemasyarakatan berlangsung bersamaan 

dengan perubahan sosial yang terjadi. Penyebaran dan penyerapan inovasi 

menyebabkan masyarakat menjadi berubah, dan perubahan sosial pun 

merangsang orang untuk menemukan dan menyebarluaskan hal-hal yang baru 

pula. Masuknya inovasi ke dalam sebuah sistem sosial terutama karena terjadinya 

komunikasi antar anggota dari suatu masyarakat, ataupun antara suatu masyarakat 

dengan masyarakat yang lain, akan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan 

yang dialami oleh masyarakat tersebut, baik itu struktur, fungsi maupun peran 

yang dilakukan. Dengan demikian komunikasi merupakan faktor yang penting 

untuk terjadinya suatu perubahan sosial. Melalui saluran-saluran komunikasi 

sesungguhnya telah terjadi pengenalan, pemahaman, maupun penilaian, yang 

kelak akan menghasilkan penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu inovasi.  
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Sekalipun masyarakat barangkali ada yang sudah terbiasa dengan masuknya 

hal-hal baru tersebut, namun sesungguhnya proses ini tidak sesederhana yang 

diduga. Bahkan tidak jarang proses tersebut menimbulkan pro dan kontra 

ditengah-tengah masyrakat. Pro dan kontra tersebut tercermin dalam berbagai 

sikap dan tanggapan dari anggota masyarakat yang bersangkutan, ketika proses 

yang dimaksud berlangsung di tengah-tengah mereka. Karena itu proses masuk 

dan diterima atau ditolaknya inovasi merupakan bidang kajian yang cukup 

menarik untuk dikaji lebih jauh. 

2.4.1 Komponen Proses Difusi Inovasi 

Dalam proses penyebaran dan penyerapan inovasi terdapat unsur-

unsur utama yang terdiri atas :  

1. Wujudnya suatu inovasi  

2. Yang dikomuniakasikan melalui saluran tertentu 

3. Dalam suatu jangka waktu tertentu 

4. Di antara para anggota dalam suatu komunitas atau sistem sosial (Rogers 

dan Shoemaker,1981) 

Suatu inovasi terdiri dari dua komponen yaitu komponen ide dan komponen objek, 

setiap inovasi memiliki komponen ide, penerimaan terhadap suatu inovasi yang 

mempunyai rujukan fisik, Menurut Rogers dan Shoemaker dalam pandangan 

masyarakat yang menjadi kliennya dalam penyebaran serta penyerapan inovasi, ada 

beberapa gagasan meliputi (2010:182) : 
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a. Keuntungan relatif yaitu cara atau gagsan baru ini memberikan suatu 

keuntungan relatif bagi mereka yang akan menerimanya  

b. Keserasian yaitu inovasi yang di difusikan serasi dengan nilai kepercayaan 

yang diperkenalkan sebelumnya melalui adat istiadat dalam masyarakat  

c. Kerumitan pada umumnya masyarakat tidak berminat pada hal-hal yang 

rumit sebab selain susah juga cenderung dirasakan tambahan beban  

d. Trialability yaitu inovasi akan lebih cepat diterima dapat dicoba terlebih 

dahulu sebelum orang terlanjur menerima secara keseluruhan 

e. Dapat dilihat, jika suatu inovasi dapat disaksikan dengan mata maka orang 

akan lebih mudah melakukan pertimbangan untuk menerimanya daripada 

inovasi berupa sesuatu yang bersifat abstrak hanya ada dalam banyangan 

fikiran. 

Penerimaan terhadap suatu inovasi yang didifusikan ditengah-tengah 

masyarakat namun perlu digarisbawahi bahwa penerimaan terhadap suatu inovasi 

oleh masyarakat tidaklah secara serempak ada yang memang sudah datang namun 

ada yang menerima setelah yakin benar terjadi keuntungan yang kelak akan 

diperoleh dengan penerimaan ini.  

Masyarakat yang menghadapi suatu penyebaran dan penyerapan sebuah inovasi 

oleh Rogers dan Shoemaker dapat dikelompokkan dalam beberapa golongan 

diantaranya (2010:184) : 

a. Inovator, yaitu mereka yang memang sudah pada dasarnya menyenangi hal-hal 

baru, dan aktif melakukan percobaan-percobaan.  
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b. Penerima dini, yaitu orang-orang yang berpengaruh dan menjadi tempat bagi 

anggota sekelilingnya untuk memperoleh informasi, dan merupakan orang-

orang yang lebih maju dibanding orang sekitarnya. 

c. Mayoritas dini, yaitu kelompok orang yang menerima suatu inovasi selangkah 

lebih dahulu dan rata-rata kebanyakan orang lainnya. 

d. Mayoritas belakang, yaitu orang-orang yang baru bersedia menerima suatu 

inovasi apabila menurut penilaiannya orang-orang disekelilingnya sudah 

menerima suatu inovasi. 

e. Laggards, yaitu lapisan paling akhir dalam menerima suatu inovasi. 

2.4.2 Unsur-unsur Difusi  

Unsur-unsur difusi (penyebaran) ide-ide baru ialah : (1) inovasi yang (2) 

dikomunikasikan melalui saluran tertentu (3) dalam jangka waktu tertentu, kepada 

(4) anggota sesuatu system sosial. Dalam riset difusi unsur waktu yang 

membedakan tipe riset komunikasi lainnya, riset difusi hanya berkenaan dengan 

pesan-pesan berupa ide baru. Pada hakekatnya keempat unsur difusi itu sama 

dengan unsur pokok dalam model komunikasi pada umumnya (1981:25). 
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Unsur-unsur difusi dan kesamaannya dengan model komunikasi S-M-C-R-E 

Tabel 1. 

Unsur-unsur dalam 

model komunikasi 

S-M-C-R-E 

Unsur-unsur dalam 

difusi inovasi 

Sumber  

(s) 

- Penemu  

- Ilmuwan 

- Agen Pembaru 

- Pemuka 

Pendapat   

  

Pesan  

(M) 

Inovasi  

Saluran 

(C) 

Saluran 

Komunikasi : 

- Media 

massa  

- Media 

Kelom

pok  

- Media 

Interper

sonal  

Penerima  

(R) 

Anggota 

sistim 

sosial  

 

Efek  

(E) 

Konsekuensi: 

- Pengetahuan 

- Partisipasi   

- Perubahan 

sikap  

- Perubahan 

tingkah laku  

  

  Model S-M-C-R yang telah disebut terdiri dari, Sumber, Pesan, Saluran, 

dan penerima, kita bisa tambah dengan akibat komunikasi. Unsur-unsur difusi 

menyangkut (1981:25): 
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1. Penerima yakni anggota sistem sosial 

2. Saluran, yaitu alat atau media dengan mana inovasi tersebar 

3. Pesan-pesan yang berupa ide baru atau inovasi 

4. Sumber yaitu sumber inovasi (para penemu, ilmuwan, agen pembaru, 

pemuka pendapat dan sebagainya)  

5. Akibat yang berupa perubahan baik dalam pengetahuan, sikap 

maupun tingkah laku yang tampak (yaitu menerima atau menolak) 

terhadap inovasi.  

2.5 Komunikasi Pembangunan  

Hedebro (2010:166) mengidentifikasi tiga aspek komunikasi dalam 

pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisis yaitu : 

1. Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, fungsi taman 

baca masyarakat yang begitu kompleks, dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, berbagai proses tahapan pembangunan TBM harus 

diselaraskan dengan kodisi sosial masyarakat. Tranformasi sumber daya 

manusia sebagai upaya dalam mengedukasi kepada masyarakat bahwa TBM 

sangat memiliki peranan paling sentral dalam kehidupan masyarakat 

diimplementasikan ke ruang lingkup peningkatan gerakan literasi.  

2. Pendekatan yang berfokus pada peranan media massa, arah pembangunan 

semakin terbuka dan terkooptasi melalaui berbagai macam saluran, peranan 

media dalam pembangunan konsep pembelajaran dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan kecanggihan teknologi, melalui peran sentral media semua 
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kegiatan TBM bisa dilihat oleh semua masyarakat dan masyarakat bisa 

melakukan penilaian melalui pemberitaan yang sudah dibuat oleh TBM. 

3. Selanjutnya pendekatan yang berorientasi pada perubahan yang terjadi pada 

suatu komunitas lokal dan desa. Dalam rangka proses penyebaran ide dan 

gagasan TBM dalam masyarakat secara keseluruhan, program kegiatan TBM 

harus sesuai dengan keadaan sosial masyarakat di daerah tersebut sehingga 

keberadaan TBM dapat menarik antusiasme masyarakat lokal, sehingga 

outputnya kehadiran TBM dapat berfungsi serta berguna dalam peningkatan 

gerakan literasi pada masyarakat. 

Peran sentral TBM dalam komunikasi pembangunan dalam 

masyarakat dapat diintegrasikan melalui berbagai macam saluran, perubahan 

yang berguna menuju tatanan sistem sosial, komunikasi pembangunan 

dikehendaki ke arah yang lebih baik, kegiatan komunikasi harus dikaitkan ke 

arah perubahan secara keseluruhan, ditekankan pada keselarasan.dalam 

komunikasi pembangunan ada beberapa tahapan, tahapan pertama 

komunikasi dipandang sebagai kajian yang terpisah kemudian 

diimplementasikan dalam program kegiatan, pendekatan ini menyumbang 

terhadap perkembangan media, pesan-pesan berkaitan dengan komunikasi 

pembangunan. Pendekatan kedua berorientasi pada tindakan, komunikasi 

sebagai bagian penunjang dalam bidang terkait permasalahan pembangunan, 

kegunaanya dapat diukur melalui sejauh mana penyebaran inovasi 

memudahkan penyerapannya dalam masyarakat, sehingga dapat memobilisasi 

melalui transformasi sikap, pemahaman dan nilai-nilai. 
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Kebanyakan  teori-teori pembangunan selama ini dikembangkan dalam 

tradisi teori pertumbuhan ekonomi, yaitu berisi gambaran mengenai proses 

perubahan ekonomi yang telah berlangsung di negara-negara maju titik tolak 

teori-teori tersebut bermula pada faktor-faktor produksi seperti tanah, mesin, 

dan tenaga kerja, pembahasan mengenai komunikasi dalam rangka 

pembangunan komunitas lokal merupakan bagian penting dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta melakukan kepedulian terhadap 

pengembangan masyarakat.  

2.6 Gerakan Literasi  

Menurut Alan Luke (2017:149) literasi adalah kemampuan individu di 

dalam mengolah serta memahami informasi pada saat menulis ataupun membaca. 

Pun demikian, kata literasi ini juga merujuk pada keterampilan bahasa yang 

lainnya yang meliputi pengetahuan bahasa tulis serta lisan yang sebenarnya 

membutuhkan serangkaian pengetahuan tentang genre, kultural dan kemampuan 

kognitif. Dari pengertian tersebut saja sudah bisa kita lihat bahwa literasi memiliki 

makna yang kompleks, namun yang menjadi dasar utama dalam pengembangan 

makna literasi lebih luas adalah kemampuan baca tulis seseorang. 

Gerakan literasi saat ini menjadi peradaban modern, indonesia menempati 

posisi kedua terakhir dari 61 negara yang berpartisipasi kedalam gerakan literasi 

dalam sebuah survei central of connecticut university merilis negara pecahan uni 

soviet seperti Finlandia, Norwegia, Islandia dan Denmark memiliki sistem 

kualifikasi gerakan literasi terbaik didunia. Masyarakat Indonesia belum memiliki 

cukup akses dalam upaya peningkatan budaya literasi yang ditunjang oleh 
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peemerintah maupun masyarakat. Kecenderungan masyarakat Indonesia yang 

terlalu represif serta berfikiran sempit membuat kecenderungan minat terhadap 

literasi masih rendah sebaiknya praktik membaca digalakan sejak usia dini, 

literasi akan berpengaruh terhadap SDM, maka dari itu berbagai macam 

stakeholder harus dilakukan guna terciptanya budaya literasi yang menjadi 

kebiasaan masyarakat.   

2.7 Kerangka teori  

Merupakan landasan berpikir atau sebagai sudut padang dalam 

memecahkan masalah yang akan diungkapkan. Kerangka teori berguna sebagai 

tolak ukur untuk dijadikan pembanding terhadap kondisi obyektif di masalah 

penelitian ini berkaitan tentang sosialisasi kegiatan Taman Baca Masyarakat 

sebagai gerakan literasi pada masyarakat. 
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Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

Kegiatan Sosialisasi 

Taman Baca 

Masyarakat 

Sosialisasi kepada warga 

masyarakat terkait budaya 

literasi di dalam aktivitas 

Taman Baca Masyarakat 

Kerjasama dengan berbagai 

macam stakeholder untuk 

membranding aktivitas kegiatan 

perpustakaan melalui  berbagai 

macam media 

Kegiatan perpustakaan sangat 

beragam, sehingga masyarakat 

antusias mengikuti setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh 

Taman Baca Masyarakat 

Pemerintah desa mensupport 

serta menyediakan fasilitas 

kegiatan dalam Taman Baca 

Masyarakat 
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2.8 Definisi Konsep 

Dalam tahapan riset, konsep harus diubah menjadi konstruk yang disebut 

definisi konsep. Definisi konseptual variabel penelitian sangat penting karena 

akan memperoleh kejelasan pengertian variabel yang hendak di ukur. Penelitian 

ini merupakan sebuah sosialisasi kegiatan Taman  Baca Masyarakat Pondok Sinau 

Lentera Anak Nusantara yang melibatkan masyarakat sebagai subyek dari 

penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian sehingga akan 

memudahkan dalam mengoperasionalkannya.  

2.9 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan 

ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Tujuannya agar penelliti 

dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah 

didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau 

operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau 

variabel yang ditelitinya. Dalam penelitian ini definisi operasional variabelnya 

adalah sebagai berikut : 

A. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Taman Baca Masyarakat Pondok 

Sinau Lensa terkait dengan gerakan literasi  

B. Taman Baca Masyarakat pondok sianu lentera anak nusantara 

mensosialisasikan kegiatan untuk masyarakat. 

a. Kegiatan Taman Baca Masyarakat pondok sinau lentera anak 

nusantara dalam rangka gerakan literasi. 
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b. Frekuensi terpaan Sosialisasi kegiatan meliputi tingkat keseringan 

Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau Lensa dalam mengadakan 

kegiatan sosialisasi melalui media massa, sosialisasi melalui 

komunikasi kelompok, sosialisasi melalui komunikasi antar 

personal : 

- Tingkat keseringan responden mengetahui kegiatan 

sosialisasi 

- Tingkat keseringan responden mengikuti kegiatan 

sosialisasi 

c. Taman Baca Masyarakat pondok sinau menyediakan kegiatan 

pelatihan untuk seluruh masyarakat yang diclusterkan berdasarkan: 

- Tingkat keseringan responden bertanya pada saat kegiatan 

- Tingkat keseringan responden menanggapi pesan yang 

disampaikan saat sosialisasi berlangsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktifitas Sosialisasi Taman 

Baca Masyarakat 

 

Sosialisasi melalui 

Sosialisasi melalui media 

massa 

Sosialisasi melalui 

komunikasi kelompok 

Sosialisasi melalui 

komunikasi antar personal 

Output : 

Pengetahuan, 

Partisipasi, 

Dan efektifitas 


