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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

2.1.1.1 Komunikasi Persuasif 

 Komunikasi persuasif berasal dari bahasa latin persuasio, dan bahasa 

inggris persuasion yang kata kerjanya to persuade dengan artian membujuk, 

merayu, meyakinkan, dan sebagainya. Teknik komunikasi persuasif digunakan 

untuk menyebarkan gagasan dari lembaga kepada publik mulai dari internal 

hingga eksternal. Menurut Erwin P. Betting, situasi komunikasi harus mencakup 

upaya seseorang yang dengan sadar mengubah tingkah laku orang lain atau 

sekelompok orang melalui penyampaian beberapa pesan. Komunikasi persuasif 

bertujuan agar komunikan dapat berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh 

komunikator tanpa paksaan, namun karena kehendaknya sendiri.  

Tujuan pokok dari persuasi untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan 

tingkah laku seseorang atau kelompok sebagaimana dikehendaki. Persuasi 

dilakukan bukan sekadar bujuk rayu, namun juga harus berdasar fakta dan data. 

Orang-orang bila berhadapan dengan siaran komunikasi, baik berupa pesan atau 

ajakan, mereka akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian untuk dirinya 

hingga memutuskan pesan diterima atau ditolak. Tujuan dari teknik komunikasi 

digunakan adalah untuk mencapai efek yang sebesar-besarnya, dalam jangka 

waktu yang lama. Ketika komunikator mempersuasi komunikan, mungkin 

hasilnya tidak bisa nampak dalam waktu yang singkat. Namun, ketika seorang 

komunikator telah membuat komunikan yakin, percaya dan mengubah tingkah 

lakunya maka akan bertahan lama, inilah tujuan yang diharapkan.   
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2.1.1.2 Fungsi Komunikasi 

Thomas M. Scheidel mengemukakan bahwa kita berkomunikasi untuk 

menyatakan dan mengemukakan identitas diri, membangun kontak sosial dengan 

orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, 

atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Komunikasi membantu manusia 

dalam membangun kontak sosial dengan orang lain, saat berkomunikasi kita juga 

memiliki kendali untuk mempengaruhi lawan bicara agar berperilaku seperti yang 

kita inginkan. Misalnya komunikasi yang terjadi antara orang tua dengan anak-

anak. Dalam menyampaikan pesan, orang tua dapat menggunakan kata ajakan 

agar anak-anak terpengaruh untuk melakukan sesuai apa yang ia inginkan,  seperti 

mengajak untuk membiasakan membaca sebelum bermain. Jika anak-anak 

melakukannya, maka di sinilah pesan komunikasi yang disampaikan telah 

mempengaruhi perilaku mereka.  

Beberapa ahli komunikasi mengemukakan pendapatnya tentang fungsi 

komunikasi, salah satunya adalah William I. Gorden. Gorden mengemukakan 

empat fungsi komunikasi, yaitu : komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, 

komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi tidak selalu 

independen, namun juga bisa saling berkaitan satu sama lain meski ada satu 

fungsi yang dominan. 

Fungsi komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi 

membantu masing-masing individu dalam membentuk konsep diri, aktualisasi 

diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari 

tekanan dan ketegangan, serta memupuk hubungan dengan orang lain. Bagaimana 
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komunikasi dapat membantu individu dalam bekerja sama dengan anggota 

masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.  

Orang yang tidak melakukan komunikasi akan kesulitan dalam hidupnya, 

karena komunikasi memungkinkan kita mendapat pengetahuan agar kita bisa 

mengamalkannya dan tahu bagaimana harus bersikap pada situasi tertentu. 

Implisit dalam fungsi komunikasi sosial adalah fungsi komunikasi kultural. 

Komunikasi dan budaya merupakan hal timbal balik dan saling mempengaruhi. 

Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, cara orang berperilaku saat 

berkomunikasi turut dipengaruhi oleh budaya. Orang-orang yang hidup dalam 

budaya membaca atau melakukan kegiatan membaca di setiap harinya, akan 

terlihat saat berkomunikasi ia mudah nyambung karena memiliki banyak kosa 

kata dan pengetahuan. Sehingga ia tidak lagi bingung bagaimana harus 

menempatkan diri dan merespon lawan bicaranya. Berbeda dengan orang yang 

jarang membaca, saat berkomunikasi dengan orang yang tingkat pendidikannya 

lebih tinggi ia akan mengalami kesulitan dan terjadi hambatan komunikasi karena 

kosa kata yang ia miliki terbatas. Sehingga ada kata atau pokok bahasan yang 

tidak ia pahami, hal ini membuat pesan yang disampaikan komunikatornya tidak 

bisa diterima secara maksimal. 

Sedangkan komunikasi juga turut menentukan, memelihara, mewariskan 

dan menciptakan budaya. Sebuah budaya tidak akan tercipta jika tidak ada 

komunikasi, karena budaya disebarkan dengan berkomunikasi. Budaya perlu 

diwariskan antar generasi, serta dilestarikan dengan terus diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari yang hal ini dicapai melalui komunikasi. Bagaimana 

individu baru memahami budaya yang telah ada di masyarakat jika ia tidak 
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berkomunikasi. Budaya merupakan nilai atau kebiasaan yang ada di masyarakat, 

budaya juga bisa diciptakan melalui komunikasi. Misalnya dalam suatu kondisi 

masyarakat yang memiliki minat baca rendah, kemudian pihak pemerintah 

setempat hendak menciptakan budaya baca dalam masyarakat tersebut maka 

diperlukan komunikasi. Seperti melalui koordinasi antar pihak terkait setempat, 

kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membaca 

dan manfaatnya, didukung dengan fasilitas taman bacaan di lingkungan tempat 

tinggalnya. Maka budaya ini bukan hal yang mustahil untuk diciptakan, terlebih 

jika terus dikomunikasikan kepada masyarakat. 

2.1.2 Sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan 

kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma 

sosialnya, sehingga membimbing orang itu untuk memperhitungkan harapan-

harapan orang lain. Sosialisasi merupakan proses yang terus berlangsung, 

bergerak sejak masa kanak-kanak hingga usia tua. Tanggung jawab sosialisasi 

biasanya diletakkan pada tangan orang-orang atau lembaga tertentu, tergantung 

pada daerah normatif yang terlibat (Wright, 1974: 182-183). 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa individu mendapatkan 

kebudayaan dan menginternalisasikan norma ke dalam dirinya melalui sosialisasi. 

Individu yang terlibat dalam sosialisasi akan mendapatkan pengaruh dari luar 

dirinya tentang suatu nilai, norma, ataupun budaya. Proses sosialisasi terus 

berlangsung, sebagaimana setiap individu terus menjalani kehidupan dari kanak-

kanak hingga tua. Pelaksanaan sosialisasi secara yang rutin dilakukan, kemudian 
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diikuti oleh individu, akan mempengaruhi sikap individu tersebut. Tanggung 

jawab sosialisasi biasanya diletakkan pada lembaga tertentu, seperti halnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya 

dalam menanamkan kebiasaan membaca pada anak-anak.Sosialisasi yang 

bertujuan untuk menciptakan budaya baca ini, dilakukan di  Taman Baca 

Masyarakat (TBM) yang disediakan di lingkungan sekitar mereka. Sosialisasi 

yang dilakukan berupa bimbingan dan pelayanan kepada anak-anak melalui 

kegiatan rutin mulai harian, mingguan, serta bulanan. 

Menurut Soejono Dirdjosisworo (1985), sosialisasi adalah proses individu 

dalam mempelajari kebiasaan, sikap, ide, pola nilai dan tingkah laku dalam 

masyarakat. Melalui proses belajar ini, manusia juga berproses menerima hingga 

mengadopsi kebiasaan dari lingkungan sekitarnya ke dalam dirinya sendiri. 

Sosialisasi tidak selalu dapat diterima, ada kemungkinan sosialisasi bisa ditolak 

karena individu merasa tidak nyaman atau tidak sepaham dengan apa yang 

disosialisasikan. Sosialisasi dengan tingkat kesadaran rendah jika dirinya sedang 

mensosialisasikan diri kepada kebiasaan masyarakat, biasanya akan lebih lancar 

daripada sosialisasi yang berlangsung secara paksa. pada Masyarakat yang 

homogen, menginternalisasikan nilai kepada individu cenderung lebih mudah 

karena hal yang dilakukan tersebu bersifat ajek atau dilakukan setiap hari. 

Semakin sering individu terlibat dalam sosialisasi, maka dirinya akan semakin 

terbiasa melakukan hal yang disosialisasikan tersebut karena sudah tertanam di 

dalam dirinya.  

Sosialisasi menjadi salah satu proses yang membentuk kepribadian 

individu dalam memperoleh nilai dan pengetahuan, terutama pada manusia muda 
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seperti anak-anak. Melalui sosialisasi terjadi proses antar manusia dalam 

mempelajari nilai yang sesuai dengan budaya di lingkungan sekitarnya. 

Kepribadian dibentuk dari lingkungan di mana dan dengan siapa individu biasa 

menghabiskan waktunya untuk bersosialisasi. Proses pembentukan pribadi 

berlangsung seumur hidup. Setiap individu terus melakukan sosialisasi dengan 

orang dan lingkungan yang berbeda, hal ini juga berpengaruh dalam mengubah 

kepribadiannya.  

2.1.2.1 Efek Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan salah satu sumber yang dapat mempengaruhi 

perubahan perilaku pada diri individu, secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Dalam beberapa tahap dalam kehidupannya, perilaku sosial yang dilakukan adalah 

pengaruh dari sosialisasi yang berlangsung dalam kesehariannya. Efek atau 

pengaruh adalah perbedaan yang terjadi pada diri individu setelah dirinya 

menerima pesan dari luar dirinya. Efek tidak selalu dalam bentuk tindakan, tetapi 

pemikiran, pengetahuan, dan emosional juga merupakan efek. Saat seseorang 

mampu menerima pesan dengan baik, secara bersamaan ia mendapat pengaruh 

dari pengirim pesan (komunikator) pada ranah pengetahuan, dari yang tidak tahu 

menjadi tahu. Perubahan pengetahuan ini terjadi dari transmisi informasi yang 

diperoleh melalui sosialisasi yang terjadi dalam kesehariannya. Oleh karena itu, 

isi pesan sosialisasi sangat berpengaruh terhadap sikap dan tindakan seseorang.  

Efek dari sosialisasi juga dapat mempengaruhi hingga tahap perubahan 

perilaku sosial, jika pesan yang disampaikan dapat diterima sehingga 

menstimulasinya untuk berperilaku sesuai dengan pesan sosialisasi yang ia 
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dapatkan. Perubahan perilaku merupakan tujuan dari adanya sosialisasi, yang 

dalam prosesnya terjadi internalisasi budaya pada diri individu diawali dengan 

perubahan pengetahuan dan sikap terlebih dahulu. Pesan yang akan disampaikan 

dalam sosialisasi perlu dirancang sesuai dengan karakteristik sasarannya agar 

dapat mempengaruhi hingga tahap perubahan perilaku sebagaimana yang 

dikehendaki.  

2.1.3 Sosialisasi dan Komunikasi 

Komunikasi merupakan mekanisme untuk mensosialisasikan norma-

norma budaya masyarakat, baik secara horisontal, dari suatu masyarakat kepada 

masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal, dari suatu generasi kepada generasi 

berikutnya. Sosialisasi merupakan bentuk komunikasi sosial, yang tidak lain 

adalah salah satu fungsi komunikasi. Komunikasi merupakan unsur penting dalam 

melakukan sosialisasi, karena sosialisasi disampaikan melalui komunikasi. Jika 

orang tidak berkomunikasi maka sosialisasi juga tidak akan terjadi karena 

informasi disampaikan melalui komunikasi.  

Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menanamkan kebiasaan di 

lingkungan masyarakat. Dalam prosesnya, sosialisasi dikemas menjadi pesan yang 

kemudian disampaikan komunikator kepada masyarakat (komunikan) 

menggunakan saluran untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Jadi, pesan 

sosialisasi akan sampai pada masyarakat melalui proses komunikasi. 

Ketika seseorang melakukan komunikasi, terjadi pengiriman pesan antar 

individu, sama halnya dengan sosialisasi yang tujuannya untuk menanamkan 

kebiasaan, nilai, atau aturan kepada orang lain. Keberhasilan proses sosialisasi 

tercipta karena komunikasi yang berjalan dengan baik sehingga pesan dapat 
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diterima oleh komunikan. Jadi, komunikasi merupakan salah satu faktor 

pendukung keberhasilan sosialisasi di lingkungan masyarakat. 

Kebiasaan membaca dalam hal ini diartikan sebagai semakin aktifnya 

perilaku anak-anak dalam melakukan aktifitas membaca setelah mengikuti 

sosialisasi. Pengaruh sosialisasi mulai dari kegiatan harian hingga bulanan kepada 

anak-anak, yang membuat anak-anak semakin sering datang ke taman baca serta 

membaca buku di setiap harinya. 

2.1.4 Budaya Membaca 

Budaya adalah akal budi, pikiran, dan suatu kebiasaan yang sukar diubah. 

Menurut Koentjaraningrat (1993) kebudayaan berasal dari kata sansekerta 

buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yakni budi atau akal. 

Kebudayaan mempunyai tiga wujud. Pertama wujud sebagai suatu ide, gagasan, 

norma, nilai. Kedua, aktifitas perilaku berpola dari manusia dalam sebuah 

komunitas masyarakat. Ketiga, benda hasil karya manusia. Dalam hal ini, budaya 

diartikan sebagai perilaku atau aktifitas yang rutin dilakukan manusia di setiap 

harinya karena telah tertanam dalam dirinya suatu kebiasaan. Budaya dapat 

dicipatakan dalam sebuah lingkungan masyarakat, oleh karenanya budaya juga 

disebut sebagai benda hasil karya manusia. 

Menurut Tarigan (1979) membaca adalah suatu proses yang dilakukan 

serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Melalui 

membaca, wawasan akan bertambah dan akan menjadi manusia yang selangkah 

lebih maju. Di zaman yang semakin maju, informasi terus bertambah dan ilmu 

pengetahuan terus berkembang. Untuk bisa mendapatkan pemahaman yang baik 
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maka diperlukan sebuah usaha, yang salah satunya dicapai melalui membaca. 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa, yang dalam aktifitasnya 

terjadi proses pemaknaan pesan dari suatu bacaan yang kemudian ditransmisi oleh 

otak menjadi sebuah pemahaman baru yang diketahui oleh diri.  

Budaya baca atau reading habit, sering menjadi tolak ukur kemajuan suatu 

bangsa. Suatu masyarakat maju karena antara lain ditunjang oleh minat baca yang 

tinggi, transfer ilmu dilakukan saat membaca. Itulah mengapa budaya baca harus 

ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, bahkan sejak ia masih dalam 

kandungan. Budaya baca perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga, di mana 

sebuah keluarga punya tradisi membaca yang baik, sehingga di dalam keluarga 

tertanam budaya membaca. Menurut Trini Haryanti (2014) budaya baca adalah 

bagian dari budaya literasi yang meliputi membaca, menulis dan berhitung.  

Budaya membaca adalah kebiasaan untuk membaca, di mana membaca bukan 

hanya sebagai kebutuhan memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai 

kebutuhan hiburan. Budaya membaca juga diartikan sebagai perilaku yang 

dilakukan dalam keseharian yang datang dari dorongan diri sendiri, tanpa paksaan 

dari orang lain. 

Hubungan sosial yang pertama dimasuki anak adalah lingkungan keluarga 

dengan orang tua sebagai pendidiknya. Menumbuhkan minat baca efektif 

dilakukan di lingkungan rumah, sebab anak banyak menghabiskan waktunya di 

sana. Salah satunya dengan menyediakan bahan bacaan untuk anak-anak atau 

mengajak anak-anak rekreasi ke taman bacaan. Ketika anak terbiasa di lingkungan 

yang penuh dengan buku dan melihat orang di sekitarnya membaca, maka anak 

akan terangsang untuk mengikuti lingkungan sekitarnya.  



 

16 
 

Budaya baca tidak diawali dari urutan biologis, atau sesuai dengan 

kronologi waktu. Budaya baca tidaklah linear, yang diawali dari seseorang 

mengenal huruf dan dapat membaca sampai jadi kutu buku. Budaya baca 

merupakan suatu kebiasaan yang memerlukan proses yang panjang. Menuju 

masyarakat yang terbiasa untuk membaca memerlukan proses dan waktu, oleh 

karenanya kebiasaan ini harus diajarkan sejak usia anak-anak. Sehingga mereka 

tumbuh sebagai generasi yang gemar membaca dan menjadikan membaca sebagai 

kebutuhannya.  

Berdasarkan simpulan atas penelitian yang dilakukan Mary Leonhardt 

(1993) di Amerika Serikat, dalam Putra (2008) mencatat ada sembilan tahap 

menuju budaya baca : 

1. Tidak sengaja membaca, saat berada di tempat umum rumah sakit dan 

antre. Terdapat banyak tulisan di dinding rumah sakit, mulai informasi 

cara mencuci tangan dengan benar, bahaya merokok, dan sebagainya. 

Terkadang mata terarah ke sana dan tidak sengaja membaca informasi 

di sana, inilah tahap pertama membaca, yakni kebetulan atau tidak 

sengaja.  

2. Membolak-balik majalah dan buku, sebelum menemukan bacaan yang 

pas, seringkali majalah dan buku hanya dibolak-balik untuk 

menemukan topik yang menarik.  

3. Membaca komik, majalah, dan surat kabar, setelah menemukan bab 

atau bagian yang menarik untuk dibaca. Muncullah minat atau 

kemauan dari dalam diri untuk membaca bagian tersebut. Namun juga 
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perlu diarahkan agar bahan bacaan sesuai umur, misalnya komik, 

pilihkan komik yang mengajarkan kebaikan dan tolong menolong. 

4. Buku pertama, dibaca sampai tuntas bukan sekadar dibolak-balik. 

Buku pertama yang dibaca sampai tuntas biasaya karena menyukai dan 

tertarik dengan buku tersebut sehingga terpacu untuk 

menyelesaikannya. 

5. Bacaan tertentu, memperkenalkan anak kepada jenis bacaan akan 

membantu mereka menemukan bidang minatnya dalam membaca. 

Ketika anak telah tertarik pada suatu bacaan misalnya buku cerita, 

mereka akan senang membaca buku itu saja, tapi itu tidak masalah. 

Satu bacaan juga akan mengantarkan pada bacaan lainnya. 

6. Pengembangan, setelah memiliki ketertarikan dan menemukan 

kesenangan dalam membaca, anak akan merasa ingin mendapat 

pengetahuan lebih jauh lagi. Misalnya saat menonton TV ia melihat 

mobil dan muncul rasa penasarannya sehingga ia membaca buku untuk 

mendapat pengetahuan lebih lanjut tentang mobil. 

7. Bacaan yang lebih luas, pada tahap ini anak semakin tertarik terhadap 

buku. Awalnya membaca buku karena merasa terhibur dengan gambar 

di buku cerita, perlahan ia mulai membaca jenis bacaan yang lain 

misalnya seperti cara membuat kreatifitas. 

8. Mencari buku sendiri, pada tahap ini sesorang tidak lagi menunggu 

adanya buku baru dibaca, tapi sudah mulai mencari buku yang 

diinginkannya sendiri. Misalnya dengan mengunjungi taman baca atau 

perpustakaan terdekat, atau bahkan membeli buku. Mencari buku 
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menjadi kesenangan tersendiri ketika nanti ia telah menemukan buku 

yang diinginkannya.  

9. Kutu buku, orang yang sudah dalam puncak ini tidak hanya terbiasa 

membaca tetapi juga menumpahkan pengetahuannya ke dalam tulisan. 

Semakin banyak bahan bacaannya, semakin banyak pengetahuan 

masuk ke kepalanya sehingga ia ingin menumpahkannya ke dalam 

bentuk tulisan. 

Budaya baca yang dimulai dari lingkungan kecil perlu disebarkan ke 

masyarakat secara luas. Untuk mempercepat proses masyarakat yang gemar 

membaca, seluruh masyarakat juga harus bahu membahu, mulai dari pemerintah, 

lingkungan sekolah, hingga lingkungan keluarga dengan menyediakan bahan 

bacaan di lingkungannya. Salah satunya dengan adanya taman bacaan yang berada 

di tengah – tengah masyarakat. Putra (2008) menyatakan berdasarkan studi yang 

dilakukan Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan 

Olahraga) mengungkapkan, taman bacaan dapat menjadi sentra yang 

mempercepat dan memperluas budaya baca, dengan memperhatikan lima faktor : 

a. Pelayanan, pelayanan yang mudah dan ramah akan membuat 

masyarakat senang untuk datang ke taman bacaan. 

b. Ragam bacaan, dengan banyaknya ragam bacaan masyarakat akan 

semakin memiliki banyak pilihan untuk dibaca. 

c. Tempat, tempat yang mudah dijangkau dan dekat dengan 

lingkungannya akan mempermudah masyarakat untuk datang ke taman 

bacaan. 
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d. Pertukaran dan judul baru, perlu adanya update bacaan di tiap 

bulannya agar masyarakat juga mempunyai bahan bacaan baru. 

e. Cara penyajian, lebih disukai cara penyajian yang bahasanya populer 

dan memiliki gambar atau ilustrasi karena lebih menarik. 

Hasil dari upaya menanamkan budaya baca memang tidak bisa dilihat 

dalam waktu sekejap, karena memerlukan proses di mana membuat anak-anak 

mengenal taman bacaan hingga terbiasa datang untuk membaca. Namun manfaat 

dari budaya baca ini bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak yang 

biasa datang ke taman bacaan dan terbiasa membaca akan lebih mudah memahami 

bacaan daripada anak-anak yang banyak bermain. 

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budaya Membaca 

Tujuan dari sosialisasi budaya baca adalah untuk mempengaruhi anak-

anak agar terbiasa membaca di kehidupan sehari-harinya. Ketika seorang 

memutuskan untuk mengadopsi sebuah budaya tertentu, berarti ada dorongan dari 

dalam dirinya hingga akhirnya terealisasi menjadi sebuah perilaku. Dorongan ini 

berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri 

individu. Budaya dapat bermula dari minat atau ketertarikan seseorang terhadap 

sesuatu, hingga menjadi kegiatan yang rutin dilakukan. Ketika diperkenalkan pada 

suatu kegiatan yang membuat nyaman dan senang, cenderung akan dilakukan 

terus menerus tanpa paksaan. Budaya membaca juga bisa dilakukan karena sebab 

kebutuhan, orang yang terbiasa membaca ia akan mendapat pengetahuan baru 

setiap kali ia membaca, sehingga ia selalu melakukannya untuk memenuhi 

kebutuhannya akan ilmu pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal datangnya dari 
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luar diri, seperti guru, keluarga, teman sepermainan dan lingkungan sekitarnya. 

Seseorang yang dibesarkan di dalam keluarga yang mengarahkannya untuk 

membaca, guru yang membimbing dan memotivasi untuk membaca, teman yang 

gemar membaca, lingkungan sekitar yang kental dengan budaya membaca, 

didukung dengan kemudahan akses taman bacaan di sekitarnya akan membuat 

budaya membaca menjadi aktifitas yang rutin ia lakukan. 

Bunanta (2004) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

dalam membaca, yaitu : 

a. Faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memiliki peran penting 

dalam menanamkan budaya membaca, karena hubungan sosial pertama 

anak adalah keluarga. Jika dalam keluarga anak terbiasa dibacakan 

dongeng sebelum tidur atau diajak membaca dan berdiskusi tentang buku, 

hal tersebut akan menumbuh kembangkan budaya baca di dalam dirinya. 

b. Faktor pendidikan dan kurikulum di sekolah yang kurang kondusif. 

Tumbuhnya budaya membaca dipengaruhi oleh banyak pihak, salah 

satunya pendidikan di sekolah. Sekolah yang aktif mendukung budaya 

membaca dengan memberi tugas bacaan dan mengarahkan siswanya 

datang ke perpustakaan akan turut membantu. Berbeda dengan sekolah 

yang hanya pasif, maka hal ini akan menghambat tumbuhnya budaya baca. 

c. Faktor infrastruktur dalam masyarakat yang kurang mendukung 

peningkatan minat baca masyarakat. Kondisi fisik dan sosial di dalam 

masyarakat misalnya dalam lingkup RT dan RW, jika pengurus setempat 

menciptakan lingkungan yang gemar membaca, anak-anak akan 

terpengaruh untuk ikut melakukannya. Serta memberikan pelayanan yang 
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baik di fasilitas umum seperti taman baca. Pergaulan juga turut 

mempengaruhi budaya membaca. Ketika anak-anak berada dalam 

lingkaran pertemanan yang biasa membaca, ia akan terdorong mengikuti 

kebiasaan teman-temannya.  

d. Faktor keberadaan dan keterjangkauan bahan bacaan. Ketika lingkungan 

sosial atau tempat tinggalnya dekat dengan perpustakaan atau taman 

bacaan, hal ini juga membawa pengaruh terhadap kebiasaannya karena 

jika aksesnya dekat anak akan semakin mudah mendapat bahan bacaan. 

 

Faktor – faktor tersebut saling membantu satu sama lain, di mana semua 

faktor diperlukan untuk mencapai suksesnya budaya baca. Peranan keluarga, guru, 

serta lingkungan dan masyarakat serta ketersediaan fasilitas bahan bacaan turut 

mempengaruhi dan menentukan keberhasilan budaya baca tertanam di dalam diri 

setiap individu.  

2.1.6 Pengaruh Sosialisasi Budaya Baca terhadap Kebiasaan Membaca 

Sosialisasi merupakan salah satu fungsi komunikasi untuk menyebarkan 

nilai-nilai pada individu yang dituju. Sosialisasi menjadi proses ketika individu 

mendapatkan kebudayaan dari kelompoknya dan menginternalisasikan hal 

tersebut ke dalam dirinya. Tujuan dari sosialisasi juga untuk membentuk individu 

agar dalam praktek kesehariannya berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki 

oleh penyelenggara sosialisasi.  

Nilai budaya yang diinternalisasikan dalam diri individu di sini adalah 

kebiasaan membaca. Sosialisasi dilakukan agar individu memiliki kebiasaan 

membaca yang baik sehingga tumbuh menjadi generasi literasi. Sosialisasi yang 
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dilakukan lebih bersifat tidak langsung, tetapi melalui kegiatan yang biasa 

dilakukan sehari-hari agar secara tidak sengaja individu yang dituju melakukan 

hal yang menggirinya untuk membiasakan membaca. Semakin sering individu 

terkena terpaan pesan sosialisasi, maka hal tersebut memungkinkan pesan yang 

didapat akan semakin masuk ke dalam dirinya.  

Kebiasaan membaca dalam hal ini diartikan sebagai aktifnya praktek 

perilaku membaca pada anak-anak. Kebiasaan membaca tidak sekadar aktif 

membaca saja, tetapi juga aktif mencari bahan bacaan dan mengajak orang lain 

untuk membaca. Ketika membaca telah menjadi kebiasaan, maka dalam 

keseharian individu akan otomatis melakukannya sebagai kebutuhan dan bukan 

lagi paksaan dari luar. Proses sosialisasi memungkinkan komunikan berperilaku 

sesuai dengan yang dikehendaki komunikator tanpa paksaan, dan seolah-olah 

dilakukan karena dasar dari dirinya sendiri.  

2.1.7 Teori Hierarki Efek 

Model hierarki efek digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pesan, 

model ini dirancang untuk mengukur tahap perpindahan efek. Tahapan tersebut 

mencakup kognitif, afektif, dan konatif. Berbagai tahap tidak selalu berjarak 

sama, meski memiliki arah yang sama yaitu pada perubahan perilaku. Komunikan 

yang potensial terkadang berpindah ke beberapa tahap secara bersamaan. Fungsi 

dari pesan yang disampaikan, secara utama adalah untuk membantu komunikator 

mempengaruhi perilaku komunikan. Menurut Lavidge dan Steiner (1961) pesan 

yang telah disampaikan tidak selalu menghasilkan efek dengan segera, dengan 

kata lain banyak efek adalah dalam jangka panjang. Meski ada juga yang efeknya 

dapat terlihat dalam jangka pendek. Asumsi dasar model ini adalah pesan yang 



 

23 
 

disampaikan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, bekerja melalui proses 

tahapan dari awal, bukan secara instan. Pesan yang disampaikan tidak langsung 

mempengaruhi tindakan tapi ada tingkatan sebelumnya. Tujuan dari model ini 

untuk menentukan sejauh mana terpaan komunikasi dapat mempengaruhi 

komunikan mulai kognitif, afektif, hingga konatif. Serta pada tahap mana yang 

paling mengarahkan komunikan untuk sampai pada tahap akhir yaitu perubahan 

perilaku. Terkait dengan model psikologi klasik perilaku terbagi menjadi tiga 

tahap : 

Tabel 2.1 Tahapan Model Hierarki Efek 

Stage (Tahapan) Keterangan 

Kognitif Ranah pikiran, pesan menyediakan 

informasi dan fakta 

Afektif Ranah emosi, pesan mengubah 

sikap dan perasaan 

Konatif Ranah tujuan atau maksud, pesan 

menstimulasi komunikan untuk 

melakukan hal yang menjadi 

tujuannya 

Sumber : Lavidge and Steiner (1961 : 61)  

Tahapan dalam model hierarki efek dibagi menjadi tiga, yaitu : 

- Tahap Kognitif 

Tahap ini berada di keadaan intelektual, mental, dan rasional. Pesan yang 

disampaikan oleh komunikator, pada tahap ini akan mempengaruhi pengetahuan 

komunikan. 
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- Tahap Afektif 

Setelah memahami pesan yang disampaikan, mulai terjadi perubahan sikap 

yang melibatkan perasaan dalam diri komunikan. Pada tahap ini komunikan akan 

mulai merasakan keseangan atau ketidak senangan terhadap pesan yang telah 

disampaikan. 

- Tahap Konatif 

Tahap konatif merupakan tahapan akhir atau tujuan dari seluruh rangkaian 

model hierarki efek. Tahap ini menentukan kecenderungan dan keputusan 

komunikan dalam berperilaku. Jika terjadi perubahan dari komunikan karena 

pengaruh dari pesan yang disampaikan oleh komunikator hingga menghasilkan 

tindakan, maka efek komunikasi berhasil menerpa komunikan sampai tahap akhir. 

2.2 Hipotesis 

Ho : tidak ada pengaruh sosialisasi budaya baca terhadap tingkat 

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

Ha : ada pengaruh sosialisasi budaya baca terhadap tingkat keaktifan 

membaca pada anak-anak di TBM Rusun Penjaringan Sari 2 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Terpaan Pesan Sosialisasi (X) 

1.   Frekuensi Terpaan 

2. Intensitas Terpaan 

 

Gambar 2.1 Hubungan Terpaan Pesan Sosialisasi dan Keaktifan Membaca 

2.4 Definisi Konseptual dan Operasional 

2.4.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual mendefinisikan suatu konstruk dengan cara 

menghubungkan satu konstruk dengan konstruk lainnya (Bulaeng, 2004: 67). 

Definisi konseptual memberikan batasan-batasan terhadap variabel yang akan 

diteliti, sebagai berikut : 

a. Terpaan : Menurut Kriyantono (2014) terpaan media diartikan sebagai 

kegiatan mendengar, melihat dan membaca pesan-pesan media atau 

Keaktifan Membaca (Y) 

1. Tahap Kognitif 

(Pengetahuan terhadap 

Petingnya Membaca) 

2. Tahap Afektif (Kesukaan 

terhadap Membaca 

3. Tahap Konatif (Keseringan 

Membaca dan Mencari 

Bahan Bacaan) 
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memiliki pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat 

terjadi pada diri individu ataupun kelompok. Terpaan media tidak hanya 

menyangkut kedekatan seseorang secara fisik dengan media, tetapi juga 

keterbukaan orang tersebut terhadap pesan yang disampaikan. Terpaan 

media berusaha mencari frekuensi penggunaan jenis media. Frekuensi 

penggunaan meliputi berapa kali seseorang menggunakan media dalam 

waktu tertentu. Sedangkan menurut Bovee dan Arens (1992) media 

exposure berkaitan dengan berapa banyak orang melihat program yang 

ditayangkan di suatu media.  

b. Sosialisasi : Sosialisasi merupakan proses mempelajari kebiasaan, sikap, 

dan tingkah laku (Dirdjosisworo, 1985). Melalui sosialisasi, terjadi proses 

belajar menerima hingga menginternalisasikan kebiasaan ke dalam diri 

individu. Individu dibentuk untuk berperilaku sesuai dengan tujuan dari 

penyelenggara sosialisasi. Perilaku yang nantinya akan menjadi kebiasaan 

individu dalam sehari-hari, sehingga ia akan melakukan hal tersebut 

karena dorongan dari dalam dirinya sendiri.  

c. Budaya Baca : Menurut Trini Haryanti (2014) budaya baca adalah bagian 

dari budaya literasi yang meliputi membaca, menulis dan berhitung. 

Budaya membaca juga diartikan sebagai kebiasaan untuk membaca, di 

mana membaca telah menjadi kebutuhan yang selalu dilakukan dan 

menjadi kegiatan sehari-hari. 

d. Tingkat Keaktifan Membaca : Tingkat keaktifan diartikan sebagai perilaku 

seseorang yang mengalami perkembangan atau lebih aktif dalam 

melakukan sesuatu, yang dalam penelitian ini adalah membaca. Keaktifan 
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membaca dikatakan meningkat jika terjadi perubahan perilaku pada anak-

anak. Berdasarkan teori hierarki efek, orang mengalami perubahan melalui 

tahap kognitif, afektif, dan konatif. Keaktifan membaca dalam penelitian 

ini meliputi kesukaan anak-anak terhadap membaca, keseringan anak-anak 

dalam membaca serta lamanya waktu yang digunakan anak-anak untuk 

membaca. 

2.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

variabel yang diamati (Machmud, 2016: 95). Definisi operasional juga diartikan 

sebagai langkah atau cara untuk mengukur variabel. Adapun definisi operasional 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Terpaan Sosialisasi Budaya Baca 

Terpaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana sosialisasi budaya baca 

menerpa pengunjung anak-anak TBM Rusun Penjaringan Sari 2.  

Tabel 2.2 Operasional Variabel X 

Variabel Definisi Indikator Item 

Terpaan 

Sosialisasi 

Budaya Baca 

(X) 

Keseringan 

responden dalam 

menerima pesan 

kebiasaan 

membaca melalui 

beberapa kegiatan 

Frekuensi - Keseringan responden 

dalam menerima 

pesan kebiasaan 

membaca melalui 

kegiatan mendongeng 

- Keseringan responden 
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di taman baca dalam menerima 

pesan kebiasaan 

membaca melalui 

kegiatan bimbingan 

belajar 

- Keseringan responden 

dalam menerima 

pesan kebiasaan 

membaca melalui 

kegiatan membuat 

kerajinan tangan 

- Keseringan responden 

dalam menerima 

arahan untuk 

membaca 

- Keseringan responden 

dalam menerima 

pesan kebiasaan 

membaca sebelum 

bermain 

Perhatian 

terhadap isi pesan 

kebiasaan 

Intensitas - Tingkat perhatian 

responden terhadap 

isi pesan kebiasaan 
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membaca membaca 

 

b. Tingkat Keaktifan Membaca 

Tingkat keaktifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana 

membaca menjadi kebiasaan untuk anak-anak, meliputi pengetahuan, sikap dan 

perilakunya. Indikator tingkat keaktifan membaca berdasarkan hierarki efek 

Lavidge dan Steiner (1961) adalah : 

Tabel 2.3 Operasional Variabel Y 

Variabel Definisi Indikator Item 

Tingkat 

Keaktifan 

Membaca (Y) 

Pengetahuan 

responden 

terhadap kegiatan 

membaca 

Kognitif - Tingkat pemahaman 

responden terhadap 

pentingnya membaca 

Kesukaan 

responden 

terhadap kegiatan 

membaca 

Afektif - Tingkat kesukaan 

responden terhadap 

kegiatan membaca 

Keaktifan 

perilaku 

responden dalam 

membaca dan 

Konatif - Keseringan responden 

membaca dalam 1 

minggu 

- Lamanya waktu yang 
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mencari bahan 

bacaan 

digunakan responden 

untuk membaca 

- Membaca sebagai 

kebiasaan untuk 

responden 

- Waktu dan tempat 

yang biasa digunakan 

responden untuk 

membaca 

- Keseringan responden 

dalam mencari bahan 

bacaan 

- Alasan responden 

dalam mencari bahan 

bacaan 

 

 

 


