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INTISARI 

 

MOTIF SOSIAL TAMAN BACAAN MASYARAKAT  

(TBM) JLEGONGAN DALAM MENUMBUHKAN 

BUDAYA LITERASI INFORMASI  

MASYARAKAT 
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16140007 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai motif sosial Taman 

Bacaan Masyarakat (TBM) Jlegongan dalam menumbuhkan budaya literasi 

informasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik dalam penentuan informan menggunakan purpose sampling. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah motif sosial sadar, motif 

sosial sadar ini  yaitu mengubah cara pikir masyarakat yang masih tertinggal agar 

dapat berpikir modern dengan ilmu pengetahuan dan memotivasi anak-anak 

khususnya yang berada di dusun Jlegonan agar dapat melek literasi atau sadar arti 

pentingnya informasi dan pendidikan. Agar dapat mencapai motif sosial sadar 

tersebut pengelola melakukan beberapa hal seperti (1) mendirikan TBM 

Jlegongan karena pengelola merasa cemas akan masa depan pendidikan generasi 

anak-anak khususnya yang berada di dusun Jlegongan (2) pengelola merasa perlu 

untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang pengelola miliki kepada masyarakat 

khusus nya yang berada di dusun Jlegongan (3) pengelola memiliki harapan agar 

generasi yang akan datang dapat memiliki budaya literasi informasi yang jauh 

lebih baik (4) pengelola ingin menyediakan tempat bermain yang dapat dijadikan 

sebagai tempat belajar bagi masyarakat dusun Jlegongan. (5) pengelola sadar 

benar jika dengan adanya kerja kolaborasi seperti yang telah dilakukan pada dua 

sekolah mitranya secara tidak sadar mampu menumbuhkan budaya literasi 

informasi pada masyarakat. 

 

Kata kunci: Motif Sosial, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Jlegongan, Budaya 

Literasi 
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ABSTRACT 

SOCIAL MOTIVES FOR COMMUNITY READING PARK 

(TBM) JLEGONGAN IN GROWING 

CULTURE OF INFORMATION LITERATION 

PUBLIC 

 

Listiana Eka Prawestri 

16140007 

 

This study aims to explain the social motives of the Jlegongan Community 

Reading Gardens (TBM) in fostering a community information literacy culture. 

The research method used in this research is qualitative with a descriptive 

approach. Data collection methods used in this study were observation, 

interviews, and documentation. Techniques in determining informants using 

purpose sampling. The data analysis technique used in this study was the Miles 

and Huberman model data analysis which included data reduction, data 

presentation and conclusion drawing. The results of this research are conscious 

social motive, this conscious social motive is to change the way people think that 

are still left behind so they can think modernly with science and motivate 

children, especially those in Jlegonan hamlet to be literate or aware of the 

importance of information and education. In order to achieve this conscious social 

motive, the manager does several things such as (1) establishing the Jlegongan 

TBM because the manager feels anxious about the future of the education of the 

generation of children, especially those in Jlegongan hamlet (2) the manager feels 

the need to share knowledge and experiences that the manager has. to the special 

community who are in Jlegongan hamlet (3) the manager hopes that the next 

generation can have a much better information literacy culture (4) the manager 

wants to provide a place to play that can be used as a learning place for the people 

of Jlegongan hamlet (5) the manager is fully aware that the collaboration work 

that has been done in the two partner schools is unconsciously able to foster a 

culture of information literacy in the community. 

 

Keywords: Social Motives, Community Reading Gardens (TBM) Jlegongan, 

Literacy Culture 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan 

pembangunan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 

Oleh karenanya sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap elemen masyarakat 

Indonesia untuk mendukung dan menyukseskan terselenggaranya pendidikan 

yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan mampu mencetak sumber 

daya manusia yang unggul dan mampu bersaing ditingkat global. Oleh karena itu, 

perlu adanya wadah yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mencari 

ilmu pengetahuan yang dinamakan dengan perpustakaan.  

Kewajiban tersebut direalisasikan dengan memberikan pelayanan 

pendidikan dan pelayanan sumber ilmu pengetahuan (Puspitosari, 2012:11). 

Keduanya telah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan, salah 

satunya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 

Pertimbangan pertama dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2007 adalah masyarakat memiliki potensi yang harus dikembangkan dan 

perpustakaan menjadi wahana belajar sepanjang hayat yang mendukung 

pengembangan tersebut. Perpustakaan memiliki peran yang penting seperti itu 

karena perpustakaan memiliki sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, 

dan/ atau karya rekam (Perpustakaan Nasional RI, 2010:2). Jika hal tersebut 

mampu dimanfaatkan keberadaannya oleh perpustakaan maka perpustakaan akan 

mampu memaksimalkan keberadaannya secara menyeluruh. Untuk mewujudkan 
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hal tersebut, informasi yang ada pada sumber informasi harus dapat 

dimanfaatkan maupun didayagunakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa melalui pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan. Dengan kata lain, 

masyarakat memiliki hak atas informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh 

perpustakaan. 

Informasi dan pengetahuan yang dikelola oleh perpustakaan dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi masyarakat melalui pembelajaran 

sepanjang hayat. Hal tersebut sesuai dengan deklarasi dari World Summit of 

Information Society (WSIS) yang menyatakan bahwa setiap orang dapat 

membuat, mengakses, memanfaatkan, serta menyebarkan informasi dan 

pengetahuan hingga memungkinkan seseorang, komunitas, dan masyarakat luas 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki guna meningkatkan kualitas 

hidupnya (WSIS, 2003:1). Potensi tersebut dapat digali jika masyarakat memiliki 

literasi informasi, yaitu kemampuan menyadari informasi saat informasi 

dibutuhkan serta mampu untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan 

informasi tersebut (American Library Association, 2000:2). Jadi secara 

sederhana, literasi informasi adalah kemampuan untuk menemukan dan 

meenggunakan informasi dalam kehidupan. 

Maka dari itu memberdayakan perpustakaan dapat menjadi salah satu 

cara yang ampuh untuk dapat memperbaiki dan menumbuhkan kemampuan 

literasi informasi bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 menetapkan visi 

untuk mewujutkan Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan 
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memberdayakan perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2015: 59). Akan 

tetapi, untuk menuju visi tersebut masih banyak hal yang perlu ditingkatkan 

karena secara umum pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat belum 

maksimal, hal tersebut diketahui dari jumlah kunjungan masyarakat yang masih 

terhitung rendah (Perpustakaan Nasional RI, 2015: 43). 

Penelitian PISA menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia 

dibanding negara-negara di dunia. Ini adalah hasil penelitian terhadap 72 negara. 

Respondennya adalah anak-anak sekolah usia 15 tahun, jumlahnya sekitar 

540.000 anak. Indonesia berada pada ranking 62 dari 70 negara yang disurvei 

(bukan 72 karena 2 negara lainnya yakni Malaysia dan Kazakhstan tidak 

memenuhi kualifikasi penelitian). Inisiator pustaka bergerak, Nirwan Ahmad 

Arsuka, terang-terangan tidak setuju dengan cap bahwa anak-anak yang malas 

membaca buku. (dikutip dari detiknews.com dalam 

https://m.detik.com/news/berita). Dari data yang telah dipaparkan di atas tentu 

sangat terlihat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat rendah akan kesadaran 

minat baca. Hal itu terlihat dari jumlah kunjungan riil ke perpustakaan di 

Indonesia hanya sebesar 0,097%, atau masih sangat jauh dari rata-rata Standar 

Nasional Perpustakaan, dimana perpustakaan setidak-tidaknya memperoleh 

kunjungan 2% dari jumlah penduduk di daerahnya. Kondisi ini perlu segera 

diperbaiki agar jumlah kunjungan riil perpustakaan bisa lebih ditingkatkan di 

masa yang akan datang (Perpustakaan Nasional RI, 2015:44). 

Pemanfaatan Perpustakaan yang belum optimal dikarenakan oleh 

aksesbilitasnya yang sulit. Masyarakat di daerah terpencil, terisolir, atau 
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terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan 

perpustakaan secara khusus (Rencana Strategis Perpustakaan Nasional dalam 

Bab 1 pasal 5, 2015:5). Pemanfaatan perpustakaan yang belum optimal 

dikarenakan oleh aksesbilitasnya yang sulit. Masyarakat di daerah terpencil, 

terisolir, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh 

layanan perpustakaan secara khusus (Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 

dalam Bab 1 pasal 5, 2015:5). Kewajiban pemerintah atas ketersediaan 

perpustakaan di masyarakat diperjelas pada pasal 7, ayat 1, butir c, bahwa 

pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara 

merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat 2 butir q menyatakan 

bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan pada semua level 

pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa. (Rencana Strategis 

Perpustakaan Nasional, 2015:5). 

Pemanfaatan perpustakaan dalam penyediaaan informasi masyarakat 

melalui perpustakaan memang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai 

ajudan negara. Namun, keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan karena dalam 

hal ini masyarakatlah yang menjadi pelaku utama. Pada saat ini masih banyak 

orang beranggapan bahwa pendidikan hanya dapat diperoleh melalui bangku 

sekolah. Anggapan demikian, tidaklah selamanya bisa dibenarkan. Karena, 

tentunya di negara kita pendidikan tidak selalu ditempuh melalui jenjang 

pedidikan formal, tetapi bisa ditempuh dengan berbagai jalan. Diantaranya, 

pendidikan nonformal maupun informal. Dengan demikian, perlu adanya pihak 



5 
 

 

yang bisa membantu untuk menghimpun, menyaring, dan menyimpan informasi 

agar informasi tersebut bisa memberikan manfaat bagi kehidupan. Salah satu 

pihak yang bisa membantu menghimpun, menyaring, dan menyimpan informasi 

tersebut adalah Taman  Baca Masyarakat (TBM). Seperti yang tertuang dalam 

Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 pasal 49 yaitu pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan 

rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Dengan 

adanya taman bacaan masyarakat anak-anak dapat menemukan berbagai informasi 

yang dibutuhkan dengan lebih mudah.  

Terlepas dari hal tersebut TBM memiliki fungsi sebagai sumber belajar 

bagi masyaakat melalui program pendidikan nonformal dan informal, tempat 

yang memiliki sifat rekreatif melalui bahan bacaan, memperkaya pengalaman 

belajar masyarakat, penumbuhan kegiatan belajar masyarakat, latihan 

tanggungjawab melalui ketaatan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan, tempat 

pengembangan life skill, dan lain sebagainya.  

TBM Jlegongan merupakan salah satu TBM di Kabupaten Sleman. 

Menurut data yang diperoleh, di kabupaten ini terdapat 39 TBM, namun yang 

aktif hanya 18 TBM. Salah satu yang aktif adalah TBM Dusun Jlegongan yang 

beralamatkan di dusun Jlegongan, Margodadi, Sayegan. TBM ini didirikan secara 

swadaya oleh Saiful Cahyadi. Beliau memiliki cara unik dalam mengajak 

masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber informasi melalui TBM. Dari 

cara unik inilah TBM Jlegongan berhasil membawa prestasi ditingkat dan 
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memperoleh juara II dalam “Perlombaan TBM Se-Kabupaten Sleman” serta 

terpilih dalam “Apresiasi TBM Kreatif Rekreatif Tahun 2020.” 

Dari hasil wawancara dan observasi yang di lakukan peneliti kepada Saiful 

Cahyadi sebagai pengelola pada Juli 2020 beliau menjelaskan bahwa TBM 

Jlegongan memiliki berbagai kegiatan yang dikelompokkan menjadi beberapa 

kegiatan seperti kegiatan rutin dan tahunan, kegiatan lintas komunitas, serta yang 

lebih unik dan  jarang dimiliki oleh TBM pada umumnya yakni kegiatan bersama 

dengan sekolah mitra. Hal tersebut telah dilakukan sejak Desember 2014. 

pengelola mengaku sangat bersemangat dan berharap agar tindakannya di 

lingkungan dusun Jlegongan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat 

karena setiap tindakan selalu memiliki motif  dan  motif merupakan sesuatu yang 

ada dalam diri seseorang, yang mendorong orang tersebut bersikap dan bertindak 

guna mencapai tujuan tertentu (Shaleh, 2008: 181).  

Teevan dan Smith dalam Ahmadi (2007: 188) menyebut motif seperti 

yang dialami pengelola TBM Jlegongan sebagai motif sekunder, yaitu motif 

yang mulai berfungsi setelah adanya proses belajar baik melalui pengalaman 

maupun lingkungannya. Motif sekunder inilah yang disebut sebagai motif sosial 

oleh Teevan dan Smith. Motif sosial merupakan motif yang menunjukkan tujuan 

seseorang mempunyai interaksi dengan orang lain (Heckhausen dalam Ahmadi, 

2007:178). Jadi, seseorang menunjukkan motif sosial ketika ia memperhitungkan 

dampak dari pilihan yang ditetapkannya bagi orang lain. Oleh sebab itu 

lingkungan sosial dalam motif ini menjadi aspek yang tidak dapat dilepaskan. 

Dari kegigihan yang dilakukan oleh pengelola Saiful Cahyadi dari tahun 
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ketahun tersebut, beliau berharap kehadiran TBM ini dapat menjadi sarana 

menumbuhkan budaya literasi informasi masyarakat yang sederhana dan dapat 

dinikmati oleh kalayak umum dan sangat besar manfaatnya. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam tentang “Motif Sosial Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Dusun 

Jlegongan dalam Menumbuhkan Budaya Literasi Informasi Masyarakat”. 

Harapannya, penelitian ini dapat membantu peneliti secara pribadi dan pembaca 

pada umumnya untuk mengetahui motif sosial keberadaan TBM dalam 

menumbuhkan budaya literasi informasi masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan 

masalah yang akan penulis kaji ialah bagaimanakah motif sosial TBM dusun 

Jlegongan dalam menumbuhkan budaya literasi informasi masyarakat? 

1.3 Fokus Penelitian 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar pada pembahasan 

yang lain, maka dianggap perlu untuk menentukan fokus penelitian. Peneliti 

memfokuskan penelitian pada motif sosial TBM dusun Jlegongan dalam 

menumbuhkan budaya literasi informasi masyarakat. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif sosial TBM 

dusun Jlegongan dalam menumbuhkan budaya literasi informasi masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 



8 
 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat, 

antara lain sebagai berikut. 

1 Manfaat teoritis penelitian ini adalah guna memberikan pemahaman tentang 

konsep dan pengembangan budaya literasi informasi melalui Taman Bacaan 

Masyarakat sehingga dapat menumbuhkan taraf budaya literasi informasi di 

masyarakat. 

2 Manfaat praktis penelitian ini adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam memaksimalkan proses menumbuhkembangkan budaya literasi 

informasi masyarakat. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan penjelasan secara runtut dan singkat 

mengenai isi setiap bab. Sistematika penulisan peneliti sajikan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini mencakup uraian yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. Bab ini memuat tinjauan 

pustaka yang merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain yang 

memiliki objek sejenis atau hal-hal yang relevan dengan permasalahan pada 

penelitian ini. Sedangkan landasan teori berisi tentang teori-teori yang mendasari 

dan menjadi acuan dalam penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian. Bab ini menguraiakan tentang langkah-

langkah yang akan dilakukan mulai dari jenis penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, informan penelitian, 
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intrumen penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji 

keabsahan data. 

BAB IV Pembahasan. Bab ini memuat pembahasan dan jawaban atas 

pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah oleh peneliti. 

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi uraian 

kesimpulan dan saran terkait dengan tema dan penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa motif sosial Taman Bacaan Masyarakat dalam 

menanamkan budaya literasi informasi masyarakat yang ditemukan dalam 

penelitian ini yaitu motif sosial sadar. 

Motif sosial sadar dalam penelitian ini yaitu mengubah cara pikir 

masyarakat yang masih tertinggal agar dapat berfikir modern dengan ilmu 

pengetahuan dan memotivasi anak-anak khususnya yang berada di dusun 

Jlegonan agar dapat melek literasi atau sadar arti pentingnya informasi dan 

pendidikan. Agar dapat mencapai motif sosial sadar tersebut pengelola melakukan 

beberapa hal seperti (1) mendirikan TBM Jlegongan karena pengelola merasa 

cemas akan masa depan pendidikan generasi anak-anak khususnya yang berada di 

dusun Jlegongan (2) pengelola merasa perlu untuk berbagi ilmu dan pengalaman 

yang pengelola miliki kepada masyarakat khusus nya yang berada di dusun 

Jlegongan (3) pengelola memiliki harapan agar generasi yang akan datang dapat 

memiliki budaya literasi informasi yang jauh lebih baik (4) pengelola ingin 

menyediakan tempat bermain yang dapat dijadikan sebagai tempat belajar bagi 

masyarakat dusun Jlegongan (5) pengelola sadar benar jika dengan adanya kerja 

kolaborasi seperti yang telah dilakukan pada dua sekolah mitranya secara tidak 

sadar mampu menumbuhkan budaya literasi informasi pada masyarakat.
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1.2 Saran 

Setelah melakukan proses penelitian yang panjang mengenai motif sosial 

taman bacaan masyarakat Jlegongan dalam menumbuhkan budaya literasi 

informasi masyarakat ada beerapa saran yang ingin di sampaikan, yakni: 

1. Bagi pengelola 

1) Pengelola dapat menambah komunikasi dengan tokoh-tokoh 

masyarakat khususnya yang berada di Dusun Jlegongan agar  

mendapatkan dukungan yang lebih kuat serta agar penanaman budaya 

literasi informasi dapat dilakukan dengan lebih masif dan sesuai dengan 

apa yang di harapkan. 

2) Dapat dilakuan rolling buku atau menggati buku bacaan yang ada di 

TBM Jlegongan secara lebih rutin agar pemustaka dapat membaca buku 

yang up to date serta dapat menunjang kebutuhan akan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan. 

3) Melakukan inovasi baru dalam berkegiatan agar pemustaka merasa 

tertarik mengunjungi TBM Jlegongan untuk ikut dalam berkegiatan. 

2. Bagi pembaca 

Dapat melakukan kajian lanjutan atau kajian yang lebih luas pada topik ini 

sehingga dapat memberikan gambaran mengenai budaya literasi informasi 

masyarakat. 
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