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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Membaca adalah sebuah aktivitas yang tidak asing  bagi masyarakat. 

Bahkan kegiatan membaca sudah diperkenalkan sejak usia dini. Dengan 

membaca, kemampuan berfikir manusia akan semakin terasah dan berkembang, 

ilmu pengetahuan pun akan bertambah dan meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia terutama di era globalisasi ini. Maka dari itu, membaca menjadi sebuah 

kebutuhan manusia agar dapat menghadapi persaingan dengan bangsa–bangsa lain 

di dunia.
1
 

Minat baca warga negara Indonesia sangat rendah dan memprihatinkan. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil indeks nasional yang menyebutkan bahwa indeks 

baca di Indonesia hanya 0,01. Sedangkan rata-rata indeks baca negara maju 

berkisar antara 0,45 sampai dengan 0,62. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

Indonesia menjadi peringkat ketiga dari bawah untuk minat baca. 

Meningkatkan minat baca mau tak mau kini sudah sangat diperlukan. 

Keadaan dunia yang semakin mengglobal secara tidak langsung telah memaksa 

kita untuk mempertajam pengamatan kita terhadap informasi-informasi yang 

beredar.
2
 Selain itu, keadaan ini juga telah menuntut kita untuk memperbaiki 

kualitas diri. Salah satu kunci untuk mencapai beberapa poin tersebut adalah 

dengan membaca. 

                                                           
1
Sugiyanto,”Kajian Remaja Dilihat dari Teori Perkembangan”, Jurnal 

Informasi,(1999),h. 27-40. 
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Kurangnya minat baca yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia seharusnya 

mendorong pihak-pihak yang terkait untuk sesegera mungkin memfasilitasi dan 

menganalisis apa saja yang menjadi penyebab hal tersebut. Dalam hal ini, tentu 

sangat diperlukan kerjasama antara penulis, penerbit, dan pemerintah dalam 

pengadaan sumber bacaan. Pertama, penulis diperlukan karena merekalah para 

pengarang dan pencari sumber informasi yang mempu menuangkan ide-ide dan 

pengetahuan briliannya untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Kedua, penerbit 

diperlukan untuk memfasilitasi para penulis dalam mempublikasikan karya-karya 

mereka.  Karena, amatlah sulit bila seorang penulis harus mencetak dan 

menerbitkan karyanya sendiri kecuali dengan dana yang sangat besar. Ketiga, 

peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan subsidi buku, terutama 

buku-buku pelajaran yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda bangsa.  

Hal ini akan lebih baik jika pemerintah memberikan anggaran khusus bagi 

pemuliaan perpustakaan, karena perpustakaan dapat dijangkau oleh siapa saja dan 

tentunya lebih efisien bagi mereka yang memiliki dana minim untuk membeli 

buku. Menurut website resmi pemerintah jawa barat, Bandung-Wakil Gubernur Jawa 

Barat, Deddy Mizwar mengatakan minat baca masyarakat dinilai masih rendah. 

Berdasarkan data, satu orang dari seribu orang memiliki nilai minta baca serius. Untuk 

menumbuhkan minat baca tersebut maka perlu adanya inovasi, antara lain melalui 

digitalisasu buku yang ada. 

Dedi mizwar menambahkan cara lain untuk meningkatkan minat baca 

masyarakat yakni bagaimana buku-buku tadi murah terjangkau, dan gratis melalui 

perpustakaan-perpustakaan yang ada. Selain terdapat di perpustakaan juga  di 
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fasilitas publik seperti di taman  sehingga masyarakat bisa dengan mudah 

mengakses buku-buku tersebut.  

Guna meningkatkan minat baca para pelajar, Pemerintah Kabupaten 

Sukabumi (Pemkab) melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 

Sukabumi menggencarkan beberapa program kursus bahasa Bahasa Inggris dan 

Bahasa Japanese secara gratis. Dari data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Sukabumi, pengunjung pada bulan September 2017 sebanyak 1.306 

orang. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Agustus 

2017, sebanyak 1725 orang. 

Dari penjelasan diatas, penulis akan mencari seberapa besar pengaruh 

yang diberikan oleh komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Salah satunya 

yang akan diteliti yakni Komunitas Literasi yang ada di Sukabumi. Komunitas 

Literasi adalah wadah para pengelola taman baca beserta kegiatan para volunteer 

yang konsen membangun taman baca untuk masyarakat, terutama masyarakat 

pelosok yang ada di Sukabumi.  Komunitas ini membangun taman baca 

dibeberapa wilayah yang ada di Sukabumi, terhitung pada saat ini terdapat 4 

taman baca yang sudah berjalan, taman baca ini dibangun untuk anak-anak 

pelosok Sukabumi agar dapat belajar meskipun berada di daerah Pelosok.  

Fungsi  Komunitas Literasi yang akan penulis bahas disini merupakan 

sarana pendidikan bagi anak-anak pelosok yang tidak mampu melaksanakan 

sekolah karena jangkauan tempat mereka sekolah dengan rumah sangatlah jauh, 

maka dibangunlah sebuah Taman Baca untuk masyarakat oleh Komunitas Literasi 

Lumbung Ilmu ini. Kelakuan manusia pada hakikatnya hampir seluruhnya bersifat 
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sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Hampir segala 

sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain di 

rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan pelajaran 

atau isi pendidikan ditentukan oleh kelompok atau masyarakat seseorang.  

Sejauh ini, kepedulian komunitas literasi terhadap pendidikan anak 

terkhusus pendidikan anak di pelosok daerah membuat beberapa keinginan 

muncul untuk membuat sebuah Taman Bacaan Masyarakat di Wilayah Kabupaten 

Sukabumi dan sampai saat ini sudah mencapai 10 cabang Taman Bacaan 

Masyarakat yang menginduk kepada Taman Bacaan Lumbung Ilmu yang diketuai 

oleh Ahmad Saripan (Ipong). Selain di Wilayah Sukabumi komunitas ini pun 

berperan aktif di beberapa komunitas di luar jawa, dan saat ini sedang menggarap 

taman bacaan di wilayah Jawa Tengah dan Bandung bekerja sama dengan 

volunteer yang ada di wilayah tersebut.  

Komunitas ini fokus pada minat baca masyarakat dan dalam penyediaan 

buku-buku tersebut didapatkan dari donatur-donatur, buku bacaan lama, dan 

sumbangan dari beberapa relasi yang sudah bergabung. Sebelum buku-buku 

tersebut dapat dibaca oleh masyarakat, buku-buku tersebut di sortir terlebih 

dahulu untuk memilih bacaan yang layak untuk dibaca oleh anak-anak karena 

terkadang terdapat buku-buku yang tidak layak untuk dibaca oleh anak-anak 

dibawah umur.   

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mendapatkan 

identifikasi masalah sebagai berikut : 
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1. Kurangnya Minat Baca Masyarakat Desa di Jalan Cibeureum Goalpara 

Sukaraja  Kabupaten Sukabumi. 

2. Kurangnya buku-buku bacaan di sekolah yang berada di Jalan Cibeureum 

Goalpara Sukaraja  Kabupaten Sukabumi 

3. Akses menuju Sekolah yang jauh dan sulit di tempuh. 

4. Kurangnya fasilitas penunjang belajar di beberapa sekolah yang ada di Jalan 

Cibeureum Goalpara Sukaraja Kabupaten Sukabumi 

5. Kurangnya kesadaran dari masyarakat di Jalan Cibeureum Goalpara Sukaraja  

Kabupaten Sukabumi. 

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan dibahas 

adalah : 

1. Bagaimana Program Kerja Komunitas Literasi di Jalan Cibeureum Goalpara 

Sukaraja  Kabupaten Sukabumi ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Program Komunitas Literasi di Jalan Cibeureum 

Goalpara Sukaraja  Kabupaten Sukabumi ? 

3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Komunitas Literasi di Jalan 

Cibeureum Goalpara Sukaraja  Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan 

minat baca masyarakat desa. 

1.4. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Program Kerja Komunitas Literasi di Jalan Cibeureum 

Goalpara Sukaraja  Kabupaten Sukabumi. 
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2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program di Komunitas Literasi di Jalan 

Cibeureum Goalpara Sukaraja  Kabupaten Sukabumi 

3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat  Komunitas Literasi di 

di Jalan Cibeureum Goalpara Sukaraja  Kabupaten Sukabumi dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat desa. 

1.5. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai 2 (dua) 

kegunaan utama, yaitu (1) Kegunaan Praktis dan (2) Kegunaan Akademis.  

1. Kegunaan Praktis 

Diharapkan agar dapat memberikan masukan kepada Komunitas Literasi 

Taman Baca Lumbung Ilmu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat desa kepada masyarakat setempat dan 

masyarakat umum. Sebagai sarana pemberian bekal pengalaman untuk 

mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam membantu dan memahami 

masyarakat mengenai meningkatkan minat baca oleh Komunitas Literasi Taman 

Baca Lumbung Ilmu.  

2. Kegunaan Akademis 

a. Bagi penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran komunitas 

litearsi dalam meningkatkan minat baca masyarakat desa.  

b. Bagi Peneliti Lain 



7 

 

 

Hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat menjadi tambahan informasi dan 

menambah ilmu penegtahuan mengenai peran komunitas literasi dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat desa. 

c. Bagi Pengembang Ilmu 

Sebagai informasi khususnya mengenai perilaku sosial komunitas literasi 

dalam meningkatkan minat baca masyarakat desa. Serta penelitian ini diharapkan 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang Komunitas Literasi sehingga 

dapat lebih meningkatkan potensi yang ada dalam masyarakat. 

1.6. Kerangka Pemikiran  

Dalam penelitian ini pendekatan teori yang digunakan adalah teori Peran. 

Teori Peran dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori ini menyatakan bahwa 

orang cenderung memaksimalkan sejumlah hal tertentu (seperti pengakuan sosial) 

dan baru akan berinteraksi ketika ada keuntungan untuk melakukannya.
3
 

Selanjutnya Talcot Parson mendefinisikan peran sebagai struktur 

hubungannya antara aktor yang terlibat dalam proses interaksi, yang pada 

dasarnya adalah struktur dari sistem sosial (masyarakat) itu sendiri. Status-

peranan adalah partisipasi seorang aktor dalam pola antar hubungan sosial yang 

merupakan unit sistem sosial yang sangat penting. Menurut Ritzer, tidak ada 

kaitan nyata antara unit aksi dan status peranan. Demikian juga Parson 

mengembangkan konsep ‘need disposition’ sebagai unit yang sangat penting pada 

                                                           
3
Sutrisno Mudji, Teori – Teori Kebudayaan, (Yogyakarta:Penerbit Kanisius, 2005), h. 53 
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level kepribadian dan orientasi nilai yang mencakup posisi yang sama dalam 

sistem kultural.
4
 

Selanjutnya Talcott Parsons mendefinisikan peran sebagai struktur 

hubungannya antara aktor yang terlibat dalam proses interaksi, yang pada 

dasarnya adalah struktur dari sistem sosial (masyarakat) itu sendiri. Status-

peranan adalah partisipasi seorang aktor dalam pola antar hubungan sosial yang 

merupakan unit sistem sosial yang sangat penting. Menurut Ritzer, tidak ada 

kaitan nyata antara unit aksi dan status peranan. Demikian juga Parson 

mengembangkan konsep ‘need disposition’ sebagai unit yang sangat penting pada 

level kepribadian dan orientasi nilai yang mencakup posisi yang sama dalam 

sistem kultural.
5
 

Studi mengenai literasi, khususnya pemahaman bacaan (reading 

comprehension) di kalangan ilmuwan psikologi di Indonesia. Di era globalisasi 

saat ini, dimana komunitas dunia kian menyatu, individu yang memiliki akses ke 

pengetahuan dan mampu menampilkannya secara tepat dalam cara lisan maupun 

tulisan, akan lebih memiliki kekuatan. Kondisi “literate” merubah individu-

individu menjadi tidak lagi tergantung hanya pada “immadiate senses” dan kontak 

yang langsung. 
6
 

Literasi  adalah suatu praktek sosial yang menggunakan bahasa untuk 

berpikir dan membuat arti dalam kebudayaan.
7
 Praktek ini meliputi membaca dan 

                                                           
4
 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Jakarta:Rajawali 

Pers 2011), h. 65 
5
 Ibid 

6
 Singgih,  Dari Anak  Sampai Usia Lanjut, (Jakarta:PT BPK Agung Mulia, 2008), h.  43 

7
 FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Bandung:PT Imperial Bhakti Utama 2007), h.  

425 
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menulis, berbicara dan mendengarkan, mengamati dan membentuk, yang 

dikombinasikan dalam multimodal teks pada sebuah wilayah konteks. Berpikir 

kritis (Critical thingking) juga dilibatkan dalam praktek ini. Melalui pembelajaran 

literasi, para siswa mencari dan dengan kritis menilai informasi, membuat aneka 

pilihan. Mereka menggunakan keterampilan literasinya untuk menjadi pelajar 

mandiri (independent learners).
8
 

Dalam ilmu sosiologi, komunitas dapat diartikan sebagai kelompok orang 

yang saling berinteraksi yang ada di lokasi tertentu.
9
 Namun, definisi ini terus 

berkembang dan dipeluas menjadi individu-individu yang memiliki kesamaan 

karakteristik tanpa melihat lokasi atau tipe interaksinya. Sebuah komunitas akan 

memiliki empat ciri utama, yaitu: 

“Adanya keanggotaan di dalamnya. Tidak mungkin ada komunitas tanpa 

ada anggota di dalamnya, Adanya saling mempengaruhi, Anggota-

anggota komunitas bisa saling mempengaruhi satu dengan lainnya, 

Adanya integrasi dan pemenuhan kebutuhan antar anggota, Adanya 

ikatan emosional antar anggota.”
10

 

 

Jadi, inti komunitas adalah adanya kelompok orang yang memiliki identitas 

yang hampir sama dimana faktor lokasi tidak terlalu relevan lagi. Yang penting, 

komunitas harus berinteraksi secara reguler. Di Kabupaten Sukabumi, lebih 

tepatnya di Jalan Cibeureum Goalpara Kampung Babakan Peuntas Desa Sukaraja 

terdapat sebuah komunitas. Komunitas ini bernama Komunitas Literasi yang 

konsen dalam meningkatkan minat baca masyarakat desa. Dari pemaparan diatas 

maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

                                                           
8
Ibid 

9
 “ Membangun Komunitas Online Secara Praktis dan Gratis”, Elex  Media Komputindo 

10
Ibid., h. 16 
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Gambar 1 

Skema Konseptual 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Peran 

Peran sebagai struktur hubungannya antara aktor yang terlibat 

dalam proses interaksi, yang pada dasarnya adalah struktur dari 

sistem sosial (masyarakat) itu sendiri. (Parsons, 1951) 

 

Komunitas Literasi 

Gerakan yang menyosialisasikan aktivitas membaca dan menulis 

di tingkat lokal (Local Literacy) serta mendukung tumbuhnya 

perpustkaan-perpustakaan Komunitas (Community Libraries) di 

Indonesia. (Irkham, 2012) 

Adaptation 

(adaptasi) yakni 

suatu sistem harus 

dapat 

menanggulangi 

situasi eksternal 

yang gawat. 

Goal attainment 

(pencapaian 

tujuan) yakni suatu 

sistem harus 

mendefinisikan 

dan mencapai 

tujuan utamanya, 

artinya memiliki 

tujuan yang sama. 

Integration 

(integrasi) yakni 

sebuah sistem 

harus dapat 

mengatur 

antarhubungan 

bagaian-bagian 

yang menjadi 

komponennya, 

artinya harus 

adanya 

kerjasama. 

Latency (latenci 

atau 

pemeliharaan 

pola) yakni suatu 

sistem harus 

memperlengkapi, 

memelihara dan 

memperbaiki, 

baik motivasi 

individual mapun 

pola-pola kultural 

yang 

menciptakan dan 

menopang 

motivasi. 

Komunitas Literasi di Jalan Cibeureum Goalpara 

Sukaraja Kabupaten Sukabumi memiliki peran-

peran seperti yang telah disebutkan diatas, 

karena dalam sebuah kelompok atau komunitas 

keempat peran tersebut sangat dibutuhkan agar 

terjaga dan terlaksana dengan baik sesuai dengan 

tujuan. Dengan adanya Komunitas Literasi ini, 

membantu masyarakat menjadi lebih mudah 

ketika ingin membaca dan mencari referensi 

yang dibutuhkan dan juga mencerdaskan bangsa 

dengan SABUMI (Satu Buku Untuk Masyarakat 

Sukabumi) 
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1.7. Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan teori-teori atau temuan-temuan melalui berbagai penelitian 

sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data 

pendukung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapati penelitian terdahulu 

yang mendekati relevan dengan judul atau masalah yang peneliti tulis, yang 

diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 1 

Penelitian Terdahulu tentang Komunitas 

 

No Judul Peneliti Tujuan 

1.  Persepsi Masyarakat 

Terhadap Komunitas 

Balap Liar (Studi Kasus 

di Wilayah Desa 

Hegarmukti, Kecamatan 

Cikarang Pusat, 

Kabupaten Bekasi) 

Saepudin 

(2014) 

Sosiologi UIN 

Sunan Gunung 

Djati Bandung 

Untuk mengetahui kondisi 

Komunitas balap liar di Wilayah 

desa Hegarmukti Kecamatan 

Cikarang Pusat, Kabupaten 

Bekasi, untuk mengetahui proses 

terbentuknya persepsi masyarakat 

terhadap komunitas balap liar, 

untuk mengetahui persepsi 

masyarakat terhadap komunitas 

balap liar di wilayah Desa 

Hegarmukti, kecamatan cikarang 

pusat, kabupaten bekasi.
11

 

2.  Pola Interaksi Komunitas 

Lady Go-Jek Dalam 

Membangun Solidaritas 

Rosmalia 

Madjid (2016) 

Sosiologi UIN 

Untuk mengetahui pola interaksi 

dalam membangun solidaritas 

antara sesama anggota Lady Go-

                                                           
  11

Saepudin , “Persepsi Masyarakat Terhadap Komunitas Balap Liar”, Skripsi Jurusan 

Sosiologi ( Bandung : Perpustakaan FISIP UIN Bandung, 2014). 
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(Studi Kasus Komunitas 

Lady Go-Jek di Jalan 

Jawa, Bandung) 

Sunan Gunung 

Djati Bandung 

jek, untuk menegtahui bagaimana 

faktor pendukung dan 

penghambat dalam mempererat 

hubungan slidaritas komunitas 

Lady G-jek, untuk mengetahui 

upaya mempertahankan hubungan 

solidaritas komunitas driver Lady 

Go-jek.
12

 

 

Peneliti membaca dalam hasil penelitian dari kedua skripsi tersebut 

bahwasannya dalam sebuah komunitas sangatlah dibutuhkan solidaritas dalam 

mencapai tujuan atau visi misi dari komunitas tersebut. Perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penelitian ini 

membahas lebih mendalam mengenai peran dari komunitas tersebut dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat.

                                                           
12

 Rosmalia Madjid,“Pola Interaksi Komunitas Lady Go-Jek Dalam Membangun 

Solidaritas”, Skripsi Jurusan Sosiologi ( Bandung: Perpustakaan FISIP UIN Bandung, 2016). 
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