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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Membaca merupakan salah satu bentuk komunikasi visual. Pesan 

disampaikan melalui tulisan kepada pembaca. Melalui membaca, individu akan 

memperoleh banyak manfaat seperti pengetahuan, informasi, hiburan, dan 

lainnya. Di Indonesia, minat membaca masih sangat rendah. Berdasarkan studi 

"Most Littered Nation In the World" yang dilakukan oleh Central Connecticut 

State Univesity pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat 

ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Sejak tahun 2016, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menggiatkan Gerakan Literasi Nasional 

(GLN). GLN ini dilakukan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi 

Pekerti. Adanya GLN ditujukan untuk meningkatkan daya saing bangsa. GLN 

mengupayakan keterlibatan publik dalam gerakan ini, mulai dari ranah keluarga, 

sekolah, hingga seluruh masyarakat Indonesia.  

Pelaksanaan GLN melibatkan banyak pihak karena gerakan ini pada 

dasarnya adalah milik masyarakat, salah satunya dengan melibatkan Pemerintah 

Daerah. GLN memiliki beberapa program, salah satunya adalah Taman Baca 

Masyarakat (TBM) serta penyaluran buku yang mana setiap orang bisa 

mendonasikan bukunya dan akan disalurkan ke TBM di seluruh Indonesia. Pada 

bulan Juni 2017, Pemerintah Kota Surabaya menggelar Safari Gerakan Nasional 

Gemar Membaca. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya menyediakan 
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lebih dari 1.399 titik literasi, yaitu perpustakaan dan taman baca masyarakat. 

Perpustakaan dan TBM tersebar di setiap titik kota Surabaya. Mulai dari taman 

kota, hingga di tiap-tiap RW, rumah susun, pondok sosial, rumah sakit, dan titik 

lainnya.  

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya juga bekerja sama 

dengan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan budaya baca melalui program 

Tantangan Membaca Siswa (TMS). Setiap anak diberi tugas untuk merangkum 

buku yang harus dilakukan di Taman Baca Masyarakat, dibuktikan dengan 

stempel. Untuk kelas 1-3 SD merangkum minimal 15 buku, dan untuk kelas 4-6 

SD minimal 25 buku. Hal ini dilakukan agar anak-anak mengisi waktunya dengan 

membaca. Di setiap TBM, mulai dari TBM yang berada di taman kota hingga 

perkampungan, diberikan pendampingan dari petugas Dinas Perpustakaan secara 

langsung. Lebih dari 450 pustakawan disebar di taman baca dan perpustakaan 

untuk memaksimalkan program ini. Sehingga keberadaan TBM bukan sekadar 

sebagai tempat membaca buku, tetapi juga ada sosialisasi dan pelayanan bagi 

masyarakat terutama anak-anak agar mereka mendapat pengarahan dengan baik.  

Sosialisasi dalam program yang bertujuan untuk menanamkan budaya 

baca pada anak-anak ini mendapat dukungan dari orang tua serta masyarakat. 

Pada pertemuan warga, biasa diselipkan ajakan untuk membawa anak-anak datang 

ke TBM terdekat. Sosialisasi tidak sampai pada kedatangan anak-anak ke TBM 

saja, tetapi saat mereka berada di TBM juga diberikan kegiatan untuk 

meningkatkan minatnya dalam membaca. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap 

TBM juga bervariatif, menyesuaikan minat anak-anak. Salah satunya TBM 

Rumah Susun (Rusun) Penjaringan Sari yang berlokasi di Rungkut. Rusun 
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Penjaringan Sari merupakan Rusun yang memiliki dua lokasi taman baca 

sekaligus, taman baca ini terletak di blok rusun yang berbeda terpisah oleh taman. 

Terbagi menjadi TBM Rusun 2, dan TBM Rusun 3. TBM Rusun 2 terletak di 

pojok Rusun blok C, TBM ini tempatnya lebih kecil dibandingkan dengan TBM 

Rusun 3. Namun memiliki koleksi buku lebih banyak, yaitu sejumlah 1.235 buku 

per Desember 2018. Serta TBM Rusun 2 juga memiliki kegiatan yang lebih rutin 

dan aktif dibandingkan dengan TBM Rusun 3. 

Dalam mensosialisasikan eksistensi taman baca, petugas TBM Rusun 2 

bekerja sama dengan sekolah-sekolah terdekat. Saat kegiatan RT dan RW, juga 

disisipkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa terdapat taman baca supaya anak-

anak diarahkan ke sana. Terutama menyasar pada penghuni baru rusun agar 

mengetahui adanya taman baca ini. TBM Rusun 2 telah berdiri sejak tahun 2010, 

namun pada tahun 2014 mulai ada perkembangan dan kemajuan karena bantuan 

dari Pemerintah. Sehingga dalam hal administrasi, fasilitas, dan koleksi buku 

terdapat peningkatan.  

TBM Rusun 2 memiliki program dalam mensosialisasikan budaya baca 

pada anak-anak. Yakni kegiatan bulanan diadakan lomba mewarnai, kegiatan 

setiap dua minggu sekali membuat kerajinan tangan dan mendongeng, serta 

kegiatan harian seperti bimbingan belajar. Di TBM Rusun 2 juga disediakan 

permainan, namun setiap anak yang hendak bermain diwajibkan membaca 

minimal satu bacaan terlebih dahulu. Kegiatan lain pun fleksibel, seperti 

mendongeng, tidak selalu dilakukan dalam dua minggu namun kapanpun ketika 

ada anak-anak yang meminta kegiatan tersebut akan dilakukan. Mendongeng 

merupakan salah satu strategi menanamkan budaya baca pada anak-anak. Petugas 
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TBM juga memberikan pengarahan kepada anak-anak tentang jenis buku bacaan 

yang ada. Hal ini dilakukan agar anak-anak mulai mengetahui minatnya dan bebas 

memilih buku bacaannya sendiri. Di sini anak-anak tidak hanya belajar membaca 

tetapi juga ditanamkan untuk membiasakan membaca.  

Mulai tahun 2019, TBM Rusun 2 memiliki kegiatan baru yakni 

berkolaborasi dengan TBM lain dalam satu kecamatan. Kegiatan yang telah 

terlaksana seperti pada bulan Januari 2019 lalu, yaitu lomba gabungan mewarnai. 

Kegiatan yang dilakukan setiap waktunya diadakan variasi untuk semakin 

meningkatkan antusiasme anak-anak. Di setiap kegiatan seperti lomba, antusiasme 

anak-anak meningkat bahkan jumlah pesertanya melebihi dari pengunjung harian 

hingga kuota harus dibatasi untuk memaksimalkan kegiatan.  

TBM Rusun 2 buka mulai pukul 13.00 – 16.00, karena di pagi hari petugas 

TBM ditempatkan di sekolah sehingga jam aktif buka TBM hanya 3-4 jam per 

hari dan tutup di hari minggu serta hari libur nasional. Sedangkan saat libur 

semester, TBM buka mulai pagi hari. Meski hanya buka 3-4 jam perhari, namun 

anak-anak antusias datang ke TBM, terutama saat libur semester TBM akan 

semakin ramai pengunjung. Pengunjung TBM Rusun 2 mayoritas adalah anak-

anak SD yang tinggal di rusun, mereka rutin datang hampir setiap hari. Anak-anak 

yang awalnya datang ditemani oleh orang tuanya, lama kelamaan mereka sudah 

mulai datang karena keinginan mereka sendiri. Selain itu, menurut petugas TBM 

Rusun 2, sejak kedatangan pertama hingga rutin datang, anak-anak mulai 

mengalami perubahan sikap dan perilaku yang lebih aktif untuk membaca. Saat 

datang, anak-anak juga langsung mengisi buku pengunjung tanpa perlu diarahkan 

lagi. 
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TBM Rusun 2 rata-rata melayani 30-40 pengunjung, setiap harinya. Di 

bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, menargetkan 

minimal 26 pengunjung setiap harinya di TBM Rusun 2. Sehingga apabila belum 

memenuhi target, maka petugas akan berkeliling membawa buku ke lingkungan 

sekitar rusun agar masyarakat terutama anak-anak membaca. Upaya ini dilakukan 

untuk memaksimalkan program penanaman budaya baca,  karena di usia anak-

anak lebih mudah terpengaruh dan melakukan hal-hal yang biasa mereka lihat. 

Sikap anak-anak juga dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga ketika anak-anak 

berada di lingkungan taman baca mereka akan semakin terbiasa untuk membaca.  

Berdasarkan sosialisasi dan pelayanan yang telah dilakukan di TBM 

Rusun Penjaringan Sari 2, guna menanamkan budaya baca serta meningkatkan 

keaktifan anak-anak dalam membaca inilah yang menarik perhatian peneliti untuk 

melakukan penelitian apakah terdapat pengaruh dari sosialisasi tersebut dalam 

meningkatkan keaktifan membaca pada anak-anak.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dibuat rumusan 

masalah : 

1. Adakah pengaruh terpaan sosialisasi budaya baca terhadap tingkat 

keaktifan membaca pada anak-anak di TBM Rusun Penjaringan Sari 2 ? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan sosialisasi budaya baca terhadap tingkat 

keaktifan membaca pada anak-anak di TBM Rusun Penjaringan Sari 2 ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terpaan sosialisasi budaya 

baca terhadap tingkat keaktifan membaca pada anak-anak di TBM Rusun 

Penjaringan Sari 2 

2. Untuk mengetahui besar pengaruh terpaan sosialisasi budaya baca 

terhadap tingkat keaktifan membaca pada anak-anak di TBM Rusun 

Penjaringan Sari 2 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini nantinya akan menghasilkan karya ilmiah yang diharapkan 

dapat menambah sumbangan pemikiran di bidang ilmu komunikasi, terkait 

komunikasi persuasif dan sosialisasi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan 

dapat digunakan sebagai rujukan referensi untuk penelitian di bidang kajian 

serupa pada masa yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

terutama di bidang sosialisasi serta pengalaman menganalisis data dari hasil 

penelitiannya. Melalui hasil dari penelitian ini, juga dapat digunakan sebagai 

evaluasi dan masukan bagi TBM Rusun Penjaringan Sari 2 tentang pengaruh 

terpaan sosialisasi yang telah dilakukan di taman baca terhadap tingkat keaktifan 

membaca pada pengunjung anak-anak.  

 


