
 

 

i 

 

 

PERAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT CERDAS DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MASYARAKAT DI DESA 

WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN 

 

SKRIPSI 

 

Disusun sebagai salah satu syarat 

 untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

 

 

Oleh 

Indah Prastya Mulyani 

1201411073 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 



 

 

v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

1. Jika engkau memiliki ilmu, maka berbagilah ilmu tersebut dengan 

banyak orang, maka ilmu itu pasti akan bermanfaat (Drs. Ilyas, M.Ag) 

2. Belajarlah dengan siapa saja dan yakinlah bahwa kamu akan 

mendapatkan pengalaman yang baru (Indah Prastya Mulyani) 

 

PERSEMBAHAN : 

1. Almamaterku Universitas Negeri Semarang 

2. Teman-teman jurusan PLS angkatan 2011 

3.  Bapak, Ibu, Mama, dan keluarga yang selalu memberikan do‟a, kasih 

sayang, semangat dan pengorbanan untuk saya 

4.  Suamiku Agus Santoso dan anakku Andini Rahma Aulia yang selalu 

menjadi semangat dan kebahagianku 

5.  Sahabatku Hinda Maulina dan Ami Mufida yang selalu memberi 

semangat 

 

 

 

 



 

 

vi 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rizki, rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan 

skripsi yang berjudul “Peran Taman Bacaan Masyarakat Cerdas Dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Masyarakat Di Desa Wringinagung 

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan’’ dapat diselesaikan dengan baik. 

Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi penyelesaian studi 

Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir 

tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada : 

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian. 

2. Dr. Utsman, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikan yang telah memberikan ijin penelitian dan memotivasi penulis 

sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan. 

3. Drs. Ilyas, M.Ag yang dengan sabar dan iklas telah memberikan bimbingan, 

pengarahan, masukan, kemudahan dan motivasi kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

4. Ibu Roosmilarsih, SI.Pust, Kepala TBM Cerdas yang telah memberikan ijin 

penelitian. 



 

 

vii 

5. Pengelola dan pengunjung TBM Cerdas yang bersedia membantu penelitian 

ini. 

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara 

langsung maupun tidak telah membantu tersusunnya penulisan skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh 

karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

perbaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua yang memerlukan. 

 

Semarang, 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

ABSTRAK 

Indah Prastya Mulyani. 2016. “Peran Taman Bacaan Masyarakat Cerdas 

Dalam Meningkatkan Minat Belajar Masyarakat Di Desa Wringinagung 

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan’’. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing : Drs. Ilyas, M.Ag. 

Kata Kunci : Peran,Taman Bacaan Masyarakat, Minat Belajar 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana peran taman 

bacaan masyarakat cerdas dalam meningkatkan minat belajar masyarakat, 2) 

kendala yang dihadapi TBM Cerdas.Tujuanpenelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan peran taman bacaan masyarakat cerdas dan mendeskrispsikan 

kendala taman bacaan masyarakat cerdas dalam meningkatkan minat belajar 

masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek 

penelitian terdiri dari 1 orang kepala taman bacaan masyarakat cerdas, 1 orang 

pengelola, 3 masyarakat sebagai pengunjung dan 2 orang informan.Teknik 

keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik 

analisis data dalam penelitian menggunakan: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi 

data, 3) Penyajian data, dan 4) Verifikasi/Penarikan kesimpulan.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: Peran Taman Bacaan 

Masyarakat Cerdas dalam meningkatkan minat belajar masyarakat antara lain: (a) 

TBM Cerdas berperan sebagai sumber belajar masyarakat dengan adanya kegiatan 

belajar yang berupa layanan membaca dan kegiatan belajar bersama. (b) TBM 

Cerdas berperan sebagai sumber informasi masyarakat. (c) Kepala dan pengelola 

berperan sebagai motivator dan pembimbing untuk masyakat. (d) TBM Cerdas 

berperan sebagai sumber hiburan masyarakat baik berupa buku bacaan yang 

ringan seperti buku cerita dan majalah serta masyarakat datang untuk main, 

berkumpul untuk membicarakan hal-hal tentang apa saja. Kendala yang dihadapi 

oleh Taman Bacaan Masyarakat Cerdas antara lain buku bacaan dan jumlahnya 

yang masih terbatas, tempat penyimpanan buku yang kondisinya sudah rusak dan 

kurangnya dukungan serta perhatian pemerintah desa atau instansi yang terkait. 

Simpulan dari penelitian ini adalah: peran taman bacaan masyarakat cerdas 

yaitu sebagai sumber belajar, sumber informasi, kepala dan pengelola sebagai 

motivator dan pembimbing, serta sebagai tempat hiburan masyarakat. Hasil 

Belajar yang dicapai masyarakat adalah bertambahnya pengetahuan dan 

keterampilan masyakarat dengan mengikuti kegiatan belajar seperti membaca, 

belajar bahasa inggris, belajar komputer, belajar menari dan keterampilan.Saran 

yang disampaikan yaitu: 1)Pengelola diharapkan lebih sering berada di TBM 

Cerdas agar dalam memberikan layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan 

lancar. 2)TBM Cerdas perlu sarana dan prasarana yang lebih bagus kondisinya 

supaya dapat lebih menarik masyarakat untuk datang guna memanfaatkannya. 

3)Perlu adanya dukungan dan perhatian pemerintah desa atau instansi terkait 

untuk lebih mengembangkan TBM Cerdas. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu penopang suatu bangsa dalam 

meningkatkan potensi sumber daya manusia, manusia dapat mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Secara umum, Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

alenia 4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

pemerintah indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh 

tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, pemerintah 

Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 

yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa satuan pendidikan pada 
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jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan 

yang terstruktur dan berjenjang.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan 

diluar pendidikan formal yang tidak harus dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Masih dalam Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 26 ayat (1) dan (4) 

menyatakan bahwa (1) Pendidikan Nonformal, menyatakan bahwa Pendidikan 

nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; (4) 

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, 

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta 

satuan pendidikan yang sejenis. 

Pendidikan Nonformal juga termasuk dalam program pendidikan yang 

mampu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.Pendidikan nonformal terdapat 

program Keaksaraan Fungsional dalam rangka Pemberantasan Buta Aksara yang 

membantu memberantas buta aksara sehingga tidak menjadi buta aksara kembali 

guna meningkatkan gemar membaca sehingga tercipta masyarakat yang gemar 

belajar. Hal ini dapat membantu masyarakat yang belum bisa membaca dan belum 

mendapat pendidikan. Membaca merupakan salah satu cara belajar yang paling 

murah meriah untuk kalangan masayarakat dan membaca dapat dilakukan dimana 

saja. Ada berbagai sarana yang dapat digunakan untuk membaca dan belajar salah 

satunya adalah perpustakaan. 
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Undang-Undang No.43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa 

Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya 

rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka. 

Perpustakaan di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, 

perkembangannyapun mendapat berbagai perombakan dan pergantian. 

Pembangunan perpustakaan dan berbagai koleksi bahan pustaka, sarana, 

dan prasarana serta fasilitas lainnya dimaksudkan untuk menunjang proses 

peningkatan kecerdasan masyarakat. Kecerdasan itu meliputi kecerdasan 

intelektual, spiritual, personal, dan kecerdasaan sosial. Peranan yang paling 

mendasar bukan bagaimana perpustakaan berfungsi sebagai sarana mengetahui 

(how to know)akan tetapi lebih pada bagaimana belajar (how to learn) tentang hal 

yang ingin dikuasai, didalami, dan dihayati seseorang/masyarakat (Sutarno NS, 

2006:160) 

Namun pada kenyataannya belum semua lapisan masyarakat Indonesia 

dapat mengakses layanan perpustakaan yang sebenarnya lebih mudah diakses 

dalam dunia pendidikan.Salah satu solusi yang cukup efektif untuk lebih 

memudahkan masyarakat dalam membaca, belajar, dan mendapatkan informasi 

selain di perpustakaan, pemerintah juga membentuk program pengembangan 

Taman Bacaan Masyarakat. Sebenarnya program pengembangan Taman Bacaan 

Masyarakat ini sudah dirintis sejak tahun lima puluhan berupa program kegiatan 

Taman Pustaka Rakyat (TPR), kemudian diperbaharui pada tahun 1992/1993 

dengan program Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Dengan adanya Taman 



4 

 

 

Bacaan Masyarakat diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam 

rangka menumbuhkembangkan kegemaran membaca karena lokasi dan posisinya 

yang berdekatan langsung bahkan tidak sedikit yang tumbuh dari masyarakat itu 

sendiri. 

Menurut Stian Haklev (2008) bahwa di Indonesia telah ada suatu 

pergerakan dari kalangan individu, tingkat rukun tetangga dan organisasi 

kemasyarakatan serta LSM yang memulai menjalankan perpustakaan 

mereka.Perpustakaan-perpustakaan sederhana ini dikenal sebagai Taman 

Bacaan.Lokasi Taman Bacaan ini sering di rumah seseorang atau di dalam sebuah 

bangunan umum, dan menyediakan akses yang mudah untuk buku-buku dan 

banyak kegiatan literasi. 

Taman Bacaan lebih tepat disebut fasilitas membaca yang berada 

ditengah-tengah komunitas (comminity based library) dan dikelola secara 

sederhana, swakarsa, swadana dan swasembada oleh masyarakat yang 

bersangkutan. Keberadaan dan peran taman bacaan masyarakat atau taman bacaan 

rakyat (TBM/TBR) sangat strategis dan banyak diminati oleh anggota masyarakat. 

Taman Bacaan Masyarakat merupakan sumber informasi bagi masyarakat, 

baik masyarakat menengah maupun masyarakat kebawah.Penempatannyapun 

sangat beragam mulai dari Kelurahan, taman-taman Kota, tempat rekreasi dan 

area halaman masjid. Disamping itu sangat efektif, efisien, mudah dijangkau, dan 

murah meriah untuk semua kalangan masyarakat. 

Taman Bacaan Masyarakat adalah untuk melayani masyarakat di daerah 

sekitarnya untuk membaca, memperoleh informasi dan belajar.Masyarakat 
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tersebut adalah lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, 

ekonomi, adat istiadat, agama, budaya, warna kulit, umur, jenis kelamin dan lain 

sebagainya. Jadi peran Taman Bacaan Masyarakat mampu menjangkau semua 

kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan masyarakat itu sendiri dan 

siapapun boleh datang untuk memanfaatkan bahan baca yang tersedia.Menurut 

data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), tercatat sejumlah 

6000-an Taman Bacaan Masyarakat di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut 

menunjukkan mulai tingginya kepedulian dan respon positif masyarakat terhadap 

pengembangan informasi dan minat baca. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang 

diperoleh masyarakat dengan adanya Taman Bacaan Masyarakat, karena banyak 

bahan bacaan yang edukatif untuk masyarakat. Kemauan belajar bisa tumbuh 

tidak harus melalui pendidikan formal dan banyak ditemukan fakta-fakta di 

Indonesia minat belajar justru ditemukan pada pendidikan nonformal, hal itu 

sebagaimana terbukti pada Taman Bacaan Masyarakat Cerdas di Dukuh Blendo 

Desa Wringinagung Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Taman Bacaan 

Masyarakat Cerdas adalah salah satu Taman Bacaan Masyarakat yang ada di 

Kecamatan Doro, disamping itu desa wringinagung terletak di tingkat pendidikan 

masyarakat yang masih rendah dan pandangan masyarakat terhadap pendidikan 

tidak penting. Secara signifikan terus terjadi urbanisasi dari desa ke kota-kota 

besar. Seperti yang terjadi di desa Wringinagung banyak masyarakat memilih 

bekerja di Jakarta, dan rata-rata mereka yang bekerja masih dalam usia sekolah. 

Hal tersebut terjadi karena faktor ekonomi yang rendah yang menjadikan 

masyarakat desa masih memandang rendah pentingnya pendidikan. Taman 
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Bacaan Masyarakat ini yang berada lebih dekat dengan masyarakat hendaknya 

dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kecerdasan hidup mereka. Dengan kata lain Taman Bacaan 

Masyarakat Cerdas dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan 

kecerdasan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, perlu 

dilakukan gerakan atau tindakan yang bersifat membangun masyarakat sekitar. 

Taman Bacaan Masyarakat Cerdas ini didirikan oleh Ibu Roosmilarsih sarjana 

perpustakaan dari Universitas Terbuka yang terdorong untuk mendirikan Taman 

Bacaan Masyarakat disekitar tempat tinggalnya. 

Ibu Roosmilasih mendorong masyarakat disekitarnya untuk mau 

belajar.Disamping itu juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan, 

informasi, keterampilan dan memberikan layanan untuk masyarakat. Masyarakat 

dapat membaca buku-buku yang tersedia, selain itu masyarakat juga bisa 

mengikuti kegiatan yang diadakan seperti mengikuti belajar bahasa inggris, 

belajar komputer, dan keterampilan. Taman Bacaan Masyarakat Cerdas hadir 

sebagai tempat baca dengan suasana sederhana dan terbuka bagi siapa saja yang 

ingin memanfaatkannya. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut membuat masyarakat 

sekitar mau berdatangan ke Taman Bacaan Masyarakat Cerdas untuk belajar. 

Dari latar belakang diatas tertarik untuk melakukan penelitianberjudul 

“Peran Taman Bacaan Masyarakat Cerdas Dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Masyarakat Di Desa Wringinagung Kecamatan Doro Kabupaten 

Pekalongan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimanakah Peran Taman Bacaan Masyarakat Cerdas dalam 

meningkatkan minat belajar masyarakat di Desa Wringinagung Kec.Doro 

Kab.Pekalongan? 

1.2.2 Kendala Taman Bacaan Masyarakat Cerdas dalam meningkatkan minat 

belajar masyarakat di Desa Wringinagung Kec.Doro Kab.Pekalongan? 

1.3Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mendeskripsikan peran Taman Bacaan Masyarakat Cerdas dalam 

meningkatkan minat belajar masyarakat di Desa Wringinagung Kec.Doro 

Kab. Pekalongan. 

1.3.2 Mendeskripsikan kendala Taman Bacaan Masyarakat Cerdas dalam 

meningkatkan minat belajar masyarakat di Desa Wringinagung Kec. Doro 

Kab.Pekalongan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat sebagai bahan informasi bagi peneliti lain dan untuk 

pengetahuan bagi jurusan Pendidikan Luar Sekolah tentang Peran Taman Bacaan 

Masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pedoman Taman 

Bacaan Masyarakat Cerdas untuk meningkatkan mutudalam meningkatkan minat 

belajar masyarakat. 
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1.5 Penegasan istilah 

1.5.1 Peran Taman Bacaan Masyarakat 

Peran merupakan untuk memberikan layanan kepada masyarkat yang 

diharapkan dapat mempengaruhi secara positif dari suatu proses keberlangsungan 

kegiatan yang ada dan dapat meningkatkan minat belajar masyarakat. 

1.5.2 Taman Bacaan Masyarakat 

Menurut Buku Pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (2003 : 

1) Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola 

bahan kepustakaan (buku dan bahan-bahan bacaan lainnya) yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan 

membaca dan belajar, dan sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi 

bagi masyarakat. 

1.5.3 Minat Belajar 

Menurut Yedi Kusmayadi (2011 : 1) Minat adalah kekuatan yang 

mendorong seseorang untuk memperhatikan, merasa tertarik dan senang terhadap 

suatu aktivitas objek tertentu sehingga mau melakukan aktivitas dengan kemauan 

dan kesadarannya sendiri. Besar atau kecilnya minat yang ada dalam dirinya 

terhadap sesuatu berpengaruh pada kuat atau lemahnya motivasi yang dimiliki. 

Secara keseluruhan minat memberikan kekuatan untuk belajar yang berminat 

dalam sebuah aktivitas, berada dimanapun, akan memberikan usaha empat kali 

lipat untuk belajar dibandingkan yang minatnya sedikit atau cepat merasa bosan. 

Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu secara terus 

menerus sehingga memunculkan perubahan tingkah laku secara menyeluruh 
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melalui proses latihan dan pengalaman yang menyangkut kognitif, akfektif dan 

psikomotor. 

Jadi minat belajar adalah minat belajar adalah motivasi yang muncul dari 

dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan atau latihan yang menyangkut 

kognitif, afektif dan psikomotorik secara sadar dan terus menerus sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 

isi dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian Pendahuluan terdiri dari halaman judul, pernyataan, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian isi meliputi: 

BAB 1  : Pendahuluan yang berisi :latarbelakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah 

dansistematika  penulisan skripsi. 

BAB 2 : Kajian Pustaka menguraikan tentang pengertian peran, 

pengertian taman bacaan masyarakat, tujuan taman bacaan 

masyarakat, fungsi taman bacaan masyarakat, manfaat 

taman bacaan masyarakat, peran taman bacaan 

masyarakat, sasaran dan pengguna taman bacaan 
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masyarakat, layanan pada taman bacaan masyarakat, tugas 

pengelola taman bacaan masyarakat, pengertian minat, 

ciri-ciri minat, pengertian belajar, belajar sebagai suatu 

proses, belajar sebagai suatu sistem, ciri-ciri belajar, 

pengertian minat belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar, hasil belajar dan kerangka 

berpikir. 

BAB 3 : Metode Penelitian. Berisi tentang pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, fokus penelitian, subjek penelitian, 

teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik 

analisis data 

BAB 4 : Hasi Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan 

hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB 5   : Penutup. Merupakan bahan terakhir yang berisi simpulan 

dari pembahasan dan saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian 

 

1.6.3 Bagian Akhir Skripi  

Berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. Daftar pustaka berisi tentang 

daftar buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi 

tentang kelengkapan skripsi. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Peran 

2.1.1 Pengertian Peran 

Menurut Alvin L. Bertrand seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko (1986 

: 23) menyebutkan bahwa “yang dimaksudkan dengan peran adalah pola tingkah 

laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan 

tertentu”. 

Menurut Friedman M (1998 : 286) peran adalah perilaku yang diharapkan 

pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal 

maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan, peran 

yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatau situasi 

tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang 

lain menyangkut peran-peran tersebut.Pengertian peran menurut Soerjono 

Soekanto (dalam Fahrizal : 2011) yaitu peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran adalah orang yang 

menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah laku yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. jika 

ditunjukan pada hal yang bersifat kolektif didalam masyarakat, seperti himpunan, 

gerombolan, atau organisasi, maka peran berarti “perangkat tingkah yang 
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diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan didalam sebuah 

masyarakat”. 

Menurut Hari Soegiman (1990 : 2) Secara umum, pengertian peran adalah 

kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran (role) adalah 

sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan 

mempengaruhi sesuatu yang lain ( Anton Moelyono : 1949). Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau 

pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang (John M. Echlos, 2000 

: 489). Makna peran secara implisit menunjuk pada kekuatan. Peran lebih banyak 

menunjuk pada suatu fungsi, penyesuaian dan sebagai suatu proses. Peran adalah 

aktivitas yang diharapkan dapat mempengaruhi secara positif dari suatu kegiatan 

yang menentukan suatu proses keberlangsungan. 

Berdasarkan pengertian peran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

apabila dihubungkan dengan TBM Cerdas, peran merupakan untuk memberikan 

layanan kepada masyarkat yang diharapkan dapat mempengaruhi secara positif 

dari suatu proses keberlangsungan kegiatan yang ada dan dapat meningkatkan 

minat belajar masyarakat. 

2.2Taman Bacaan Masyarakat 

2.2.1 Pengertian Taman Bacaan Masyarakat 

  Taman Bacaan Masyarakat adalah Lembaga pembudayaan kegemaran 

membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang 

bahan bacaan, berupa buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multi 

media lain, yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, 
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menulis, dan kegiatan literasi lainnya, dan didukung oleh pengelolayang berperan 

sebagai motivator (Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Taman Bacaan 

Masyarakat, 2012). Menurut Sutarno (2008:127) Taman Bacaan Masyarakat 

adalah Tempat yang sengaja di buat oleh pemerintah, perorangan atau swakelola, 

swakarsa, swadana dan swasembada masyarakat untuk menyediakan bahan 

bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar 

Taman Bacaan Masyarakat. 

Sedangkan menurut Corina Resmita Dewi (2010) Taman Bacaan 

Masyarakat adalah sumber informasi bagi masyarakat, baik masyarakat menengah 

keatas maupun masyarakat menengah kebawah. Penenmpatannyapun beragam 

mulai dari Balai RW, Kelurahan, Tempat rekreasi, Taman-taman Kota hingga 

rusun-rusun. Sangat efektif, efisien, dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan 

masyarakat. Tidak sedikit manfaat yang diperoleh masyarakat akan adanya TBM, 

karena TBM tidak hanya menyediakan buku-buku yang bebas dibaca melainkan 

menyejikan segala sesuatu yang bersifat edukatif. Menurut Juniawan Hidayanto 

(2013 : 70) Taman Bacaan Masyarakat adalah lembaga pembudayaan kegemaran 

membaca masyarakat yang menyediakan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah 

buku, menulis, dan kegiatan sejenis ataupun kegiatan lain terutama dalam 

pendidikan nonformal yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan sarana 

prasanayang ada serta didukung oleh pengelola. 

Menurut Buku Pedoman Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat 

(2006:09) Taman Bacaan Masyarakat adalah tempat / wadah yang didirikan dan 

dikelola baik masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan akses layanan 
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bacaan bagi masyarakat sekitar sebagai sarana pembelajaran seumur hidup dalam 

rangka peningkatan kualitas hidup disekitar Taman Bacaan Masyarakat.  

Dengan adanya Taman Bacaan Masyarakat disuatu wilayah dan ditengah-

tengah masyarakat yang menyediakan bahan bacaan diharapkan mampu 

meningkatkan minat belajar masyarakat. 

2.2.2 Tujuan Taman Bacaan Masyarakat 

Taman Bacaan Masyarakat diselenggarakan untuk menyediakan bahan 

bacaan, menambah informasi, pengetahuan, wawasan, dan sarana untuk belajar 

masyarakat. 

Menurut Buku pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (2003: 1) 

Tujuan taman bacaan masyarakat adalah : 

a.Membangkitkan minat baca masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang 

cedas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Menjadi sebuah wadah kegiatan belajar masyarakat  

c. Mendukung peningkatan kemampuan aksarawan baru dalam pemberantasan 

buta aksara sehingga tidak menjadi buta aksara kembali. 

Menurut Petunjuk Teknik Pengajuan dan Pengelolaan Taman Bacaan 

Masyarakat (2012) Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat dimaksudkan 

untuk menyediakan akses sarana pembelajaran yang menyediakan dan memberi 

layanan bahan bacaan yang merata, meluas, dan terjangkau oleh masyarakat 

dengan mudah dan murah. 

Adapun tujuan Taman Bacaan Masyarakatadalah : 

1. Meningkatkan kemampuan keaksaraan dan keterampilan membaca 
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2. Menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca 

3. Membangun masyarakat membaca dan belajar 

4. Mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat 

5. Mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengetahuan,  

berketerampilan, berbudaya maju, dan beradab. 

 Menurut Khayatun (dalam Muhsin Kalida, 2014 : 14) menyebutkan taman 

bacaan masyarakat (TBM) memiliki beberapa tujuan, yaitu; a) Memelihara 

kemampuan warga belajar yang telah bebas buta huruf sehingga tidak buta huruf 

kembali, b) Memberikan pelayanan belajar pada warga belajar pendidikan luar 

sekolah dan masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan sesuai kebutuhan 

setempat, c) Membangkitkan dan meningkatkan budaya baca masyarakat sebagai 

bagian dari aktivitas belajar mandiri sehingga tercipta masyarakat gemar belajar 

yang berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM). 

 Berdasarkan beberapa tujuan taman bacaan masyarakat (TBM) yang telah 

dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan taman bacaan masyarakat 

yaitu; 1) meningkatkan dan membangkitkan minat dan kegemaran membaca 

msyarakat, 2) menjadi wadah untuk membangun kegiatan belajar masyarakat, 3) 

mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat melalui kegiatan keterampilan 

sehingga tercipta sumber daya manusia yang handal. 

2.2.3 Fungsi  Taman Bacaan Masyarakat 

Dalam memenuhi perannya, Taman Bacaan Masyarakat mempunyai 

fungsi sebagai tempat belajar dan mencari informasi untuk masayarakat, baik 

secara langsung yang berhubungan dengan pendidikan maupun tidak. 
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Menurut buku pedoman Pedoman Taman Bacaan Masyarakat (2003: 2), 

fungsi taman bacaan masyarakat adalah : 

a. Sarana pembelajaran bagi warga masyarakat untuk belajar mandiri, dan sebagai 

penunjang kurikulum program Pendidikan Luar Sekolah, khususnya program 

keaksaraan. 

b.Sumber informasi yang bersumber dari buku dan bahan bacaan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan warga belajar dan masyarakat setempat. 

c.Sumber penelitian dengan menyediakan buku-buku dan bahan bacaan lainnya 

dalam studi kepustakaan. 

d.Sumber rujukan yang menyediakan bahan refrensi bagi pembelajaran dan 

kegiatan akademik lainnya. 

e.Sumber hiburan (rekreatif) yang menyediakan bahan-bahan bacaan yang 

sifatnya rekreatif untuk memanfaatkan waktu senggang untuk memperoleh 

pengetahuan/informasi baru yang menarik dan bermanfaat. 

Menurut Buku Petunjuk Teknik Pengajuan dan Pengelolaan Taman 

Bacaan Masyarakat (2012), Fungsi Taman Bacaan Masyarakatadalah : 

1. Sebagai sumber belajar 

Taman Bacaan Masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan utamanya 

buku merupakan sumber belajar yang dapat mendukung masyarakat pembelajar 

sepanjang hayat, seperti buku pengetahuan untuk membuka wawasan, juga 

berbagai keterampilan praktis yang bisa dipraktekkan setelah membaca, misal 

praktek memasak, budidaya ikan, menanam cabe dan lainnya. 
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2. Sebagai Sumber informasi 

Taman Bacaan Masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan berupa 

koran, tabloid, refrensi, booklet-leaflet, dan/atau akses internet dapat 

dipergunakan masyarakat untuk mencari berbagai informasi. 

3. Sebagai rekreasi-edukasi 

Dengan buku-buku nonfiksi yang disediakan memberikan hiburan yang 

mendidik dan menyenangkan.Lebih jauh itu, Taman Bacaan Masyarakat dengan 

bahan bacaan yang disediakan mampu membawa masyarakat lebih dewasa dalam 

berperilaku, bergaul di masyarakat lingkungan. 

2.2.4 Manfaat Taman Bacaan Masyarakat 

Menurut Buku Pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Mayarakat (2003 : 2) 

manfaat Taman Bacaan Masyarakat bagi warga belajar dan masyarakat adalah 

sebagai berikut : 

1. Menumbuhkan minat, kecintaan, dan kegemaran membaca 

2. Memperkaya pengalaman belajar bagi warga masyarakat 

3. Menumbuhkan kegiatan belajar mandiri 

4. Mempercepat proses penguasaan teknik membaca 

5. Membantu pengembangan kecakapan membaca 

6. Menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

7. Melatih tanggungjawab melalui ketaan terhadap aturan-aturan yang ditetepkan 

8. Membantu kelancaran penyelesaian tugas 
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2.2.5 Peran Taman Bacaan Masyarakat 

Taman Bacaan Masyarakat berperan sebagai sumber informasi dan sarana 

belajar yang penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta 

membangun komunitas antara sesama pengguna taman bacaan masyarakat 

lainnya. 

Menurut Sutarno NS (2006: 68) peran yang dapat dijalankan taman bacaan 

masyarakat antara lain : Secara umum taman bacaan masyarakat merupakan 

sumber informasi, pendidikan, penelitian, observasi, dan pelestarian khasanah 

budaya bangsa serta tempat rekreasi sehat, murah, dan bermanfaat. 

a. Mempunyai peran media atau jembatan yang berfungsi menghubungkan 

antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam 

koleksi yang dimiliki. 

b. Mempunyai peran sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan 

komunikasi antarsesama pemakai, dan antara penyelenggara taman bacaan 

masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

c. Dapat berperan sebagai lembaga untuk membangun minat baca, kegemaran 

membaca, kebiasaan membaca, dan budaya membaca, melalui penyedia 

berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

d. Berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, motivator bagi mereka yang ingin 

mencari, memanfaatkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

pengalamannya. 

e. Merupakan agen perubahan, agen pembangunan, dan agen kebudayaan 

masyarakat. 
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f. Berperan sebagai lembaga pendidikan nonformal bagi anggota masyarakat dan 

penunjang taman bacaan masyarakat. Mereka dapat mandiri (otodidak), 

melakukan penelitian, menggali, memanfaatkan dan mengembangkan sumber 

informasi dan ilmu pengetahuan. 

g. Petugas taman bacaan masyarakat dapat berperan sebagai pembimbing dan 

memberikan konsultasi kepada pemakai atau melakukan pendidikan (user 

education), dan pembinaan serta menanamkan pemahaman tentang pentingnya 

taman bacaan masyarakat bagi orang banyak. 

h. Menghimpun dan melestarikan koleksi bahan pustaka agar tetap dalam 

keadaan baik semua karya manusia yang tidak ternilai harganya. 

2.2.6Sasaran dan Pengguna Taman Bacaan Masyarakat 

Taman Bacaan Masyarakat merupakan tempat untuk membaca, belajar dan 

mendapatkan informasi yang didirikan untuk masyarakat, baik itu masyarakat dari 

lapisan menengah keatas maupun menengah kebawah.Tanpa membedakan warna 

kulit, agama, adat istiadat, umur dan jenis kelamin, semua boleh datang dan 

menggunakan Taman Bacaan Masyarakat. 

Menurut Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Taman Bacaan 

Masyarakat (2012) sasaran dan pengguna Taman Bacaan Masyarakat adalah 

penduduk atau anak-anak yang memiliki kemampuan membaca rendah yaitu (a) 

peserta didik berkeaksaraan rendah (b) peserta didik anak usia dini (c) penduduk 

yang berlatar belakang dan/atau peserta didik pendidikan dasar dan masyarakat 

umum. 
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Ikatan pengguna dengan Taman Bacaan Masyarakat semata-mata karena buku 

atau bahan bacaan.Oleh karena itu tidaklah mudah bagi para petugas layanan baca 

untuk membantu atau mengajak mereka agar mau membaca.Oleh karena itu 

mereka harus disediakan bahan-bahan bacaan yang memenuhi seleranya sesuai 

dengan kemampuan berbahasa mereka dan tingkat pengetahuannya.Ada yang 

mencari informasi untuk kepentingan belajar, adapula yang membutuhkan 

informasi untuk hal-hal yang lebih mendalam sifatnya, yaitu untuk kepentingan 

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk keputusan secara 

teliti dan bijaksana.Adapula yang membaca santai untuk mendapatkan hiburan 

sesuatu dalam mengisi waktu senggang. 

2.2.7Layanan Pada Taman Bacaan Masyarakat 

Taman Bacaan Masyarakat dikatakan baik apabila dapat memberikan 

pelayanan yang baik dan memuaskan kepada pengunjung.Kepuasan pengunjung 

dapat dilihat dari seberapa banyak orang yang memanfaatkan TBM setiap hari dan 

seberapa jauh TBM menyediakan berbagai jenis koleksi yang dibutuhkan oleh 

para pemakainya. 

Menurut Buku Pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (2003 : 25) 

Layanan TBM yang dibutuhkan masyarakat adalah : 

1. Suasana TBM 

Ruang TBM hendaknya dapat menyenangkan pengunjung.Oleh karena itu 

harus diatur agar tetap bersih, sejuk, tentram, rapi, dan aman juga termasuk 
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pengaturan mobiler dan peralatan/perlengkapan lainnya sehingga 

pengunjung merasa senang berada diruang TBM. 

2. Tenaga Pelayanan 

Tenaga Pelayanan TBM sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Memiliki pengetahuan dasar tentang pengelolaan TBM 

2. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk melayani orang dengan 

ramah, sopan, teliti, tekun, dan senang membaca. 

3. Berpenampilan menyenangkan sehingga orang tidak segan bertanya 

atau minta pertolongan. 

4. Pandai bergaul sehingga orang merasa dekat dan diperhatikan. 

3. Layanan TBM  

TBM menggunakan layanan dengan sistem terbuka dimana pengunjung 

dapat masuk ke ruang baca untuk memilih dan mengambil bahan pustaka 

sendiri dari rak atau minta bantuan dari petugas dan menggunakan 

sarana/tempat baca dengan bebas. 

4. Jenis kegiatan pelayanan 

a.  Layanan membaca yaitu memanfaatkan sarana bacaan seperti buku, 

majalah, dan surat kabar dan lain-lain untuk dibaca di ruang baca. 

b.  Layanan sirkulasi (peminjaman) yaitu peminjaman buku untuk dibawa 

keruamah atau diluar ruangan TBM.yang boleh meminjam buku 

hanyalah anggota yang telah terdaftar.Agar tetap berjalan dengan baik 

maka diperlukan peraturan atau tata tertib TBM. 
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Hal ini juga sejalan dengan kutipan Journal Annals of Library and 

Information Studies (2011) yang menyebutkan “The factor analysis identified 

seven dimensions that are appropriate to explain service quality from user 

perceptions. These dimensions are service delivery by staff, collections and 

access, e-resources and awareness, physical facilities, information control, 

library catalogue and security. It seems that users are concerned with staff 

attitude, complete colletions and ease of access, e-resources available in the 

library and user awareness programs, physical facilities provided by the library, 

the library catalogue as well as the security status of the library when 

experiencing library services”. 

“Analisis faktor mengidentifikasi tujuh dimensi yang sesuai untuk 

menjelaskan kualitas layanan dari persepsi pengguna. Dimensi ini adalah layanan 

pengiriman oleh staf, koleksi dan akses, sumber daya dan kesadaran, fasilitas 

fisik, kontrol informasi, katalog perpustakaan dan keamanan. Tampaknya 

pengguna prihatin dengan sikap staf, koleksi lengkap dan kemudahan akses, 

sumber daya yang tersedia di perpustakaan dan pengguna program kesadaran, 

fasilitas fisik yang disediakan oleh perpustakaan, katalog perpustakaan serta status 

keamanan perpustakaan ketika mengalami layanan perpustakaan” 

2.2.8 Tugas Pengelola Taman Bacaan Masyarakat 

Untuk mendukung peran Taman Bacaan Masyarakat agar berjalan sesuai 

yang diharapkan maka harus didukung dengan tugas pengelola dalam memberikan 

layanan kepada masyarakat sebagai pengunjung.  
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Menurut Buku Pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (2003: 3) 

tugas-tugas pengelola Taman Bacaan Masyarakat sebagai berikut : 

 1. Tugas Kepala Taman Bacaan Masyarakat : 

      a. memimpin Taman Bacaan Masyarakat 

      b. mengembangkan dan memajukan Taman Bacaan Masyarakat 

      c. mengkoordinasikan, mengawasi atau mengontrol pelaksaaan tugas 

 2. Tugas Pengelola Taman Bacaan Masyarakat 

       1. Memberikan informasi yang dibutuhkan pengunjung 

        2. membantu pengunjung mencari buku 

        3. Membimbing pengunjung mencari buku 

        4. Menginformasikan adanya buku baru 

        5. Menyampul buku 

        6. Merawat buku dengan memberi pengawet agar tetap bersih 

        7. Memelihara kebersihan dan kenyamanan ruangan 

        8. Merawat perlengkapan Taman Bacaan Masyarakat 

2.3Minat Belajar  

2.3.1 Pengertian Minat 

Slameto (1995), Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan, seseorang yang 

berminat terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara konsisten dengan 

rasa senang. 



24 

 

 

Menurut Hardjana dalam Lockmono (1994) Minat merupakan 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan 

yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu. Minat dapat 

diartiakan kecenderungan untuk dapat tertarik atau terdorong untuk 

memperhatikan seseorang, sesuatu barang  atau kegiatan dalam bidang-bidang 

tertentu. 

H.C. Witherington yang dikutup Suharsini Arikunto (1983), Minat adalah 

kesadaran seseorang terhadap suatu subjek, suatu masalah/situasi yang 

mengandung kaitan dengan dirinya. Batasan ini lebih memperjelas pengertian 

minat trsebut dalam kaitannya dengan perhatian seseorang. Perhatian adalah 

pemilihan suatu perangsang dari sekian banyak perangsang yang dapat menimpa 

mekanisme penerima seseorang, karena pada suatu waktu hanya satu perangsang 

yang dapat disadari. Maka perangsang tersebut harus dipilih salah satu. 

Perangsang ini dipilih karena disadari bahwa ia mempunyai sangkut paut dengan 

seseorang itu. Kesadaran yang menyebabkan timbulnya perhatian itulah yang 

disebut minat. 

Menurut Hurlock (1999) menjelaskan bahwa minat adalah sumber 

motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang ingin dilakukan 

ketika bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, 

maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut akan mendatangkan 

kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minatpun berkurang. Secara bahasa minat 

berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (Depdikbud, 

1990:58).Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. Minat 
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besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorangsebab dengan minat ia akan 

melakukan sesauatu yang diminatinya. Menurut Crow & Crow (1984) bahwa 

minat dapat menunjukkan kemampuan untuk memperhatikan seseorang, sesuatu 

barang atau kegiatan atau sesuatu yang dapat memberi pengaruh terhadap 

pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri. Minat dapat menjadi 

sebab sesuatu kegiatan dan hasil dari turut sertanya kegiatan tersebut. Lebih 

lanjut, Crow and Crow menyebbutkan bahwa minat mempunyai hubungan yang 

erat dengan dorongan-dorongan, motif-motif dan respon-respon emosional. 

Berdasarkan pengertian-pengertian minat diatas dapat dipahami bahwa 

minat adalah sumber motivasi yang didasari oleh rasa senang atau tertarik pada 

sesuatu kegiatan sehingga muncul dorongan untuk memperhatikannya secara terus 

menerus yang muncul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari luar. 

2.3.2 Ciri-ciri Minat 

 Minat merupakan sumber motivasi yang muncul dari diri seseorang yang 

didasari oleh rasa senang atau tertarik pada suatu hal atau obyek sehingga muncul 

dorongan untuk memperhatikan secara terus menerus tanpa ada paksaan dari luar. 

Minat terhadap sesuatu atau kegiatan tertentu dapat dimiliki setiap orang. Bila 

seseorang tertarik pada sesuatu maka minat akan muncul. 

Ciri-ciri minat menurut Hurlock (1999 :155) adalah : 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. 

2) Minat bergantung pada kesiapan belajar. 

3) Minat bergantung pada kesempatan belajar. 

4) Perkembangan minat mungkin terbatas. 
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5) Minat dipengaruhi budaya. 

6) Minat berbobot emosional. 

7) Minat cenderung bersifat egosentris. 

2.3.3 Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. 

Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahkan meliputi segenap organisme 

atau pribadi. Kegiatan dalam proses pembelajaran seperti merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran. 

Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku (Skinner dalam Rifa‟i, 

2009:106). Masih menurut Skinner dalam Bimo Walgito (2004 : 166) 

memberikan definisi belajar bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi 

perilaku yang bersifat progresif. Ini berarti bahwa sebagai akibat dari belajar 

adanya sifat progresivitas, adanya tendensi kearah yang lebih sempurna atau lebih 

baik dari keadaan sebelumnya. 

Menurut McGeoch (lih. Bugelski, 1956) bahwa belajar membawa 

perubahan dalam performance, dan perubahan itu sebagai akibat dari latihan 

(practice). Pengertian latihan atau practice mengandung arti bahwa adanya usaha 

dari individu yang belajar. Morgan, dkk (1984) memberikan definisi mengenai 

belajar “Learning can be defined as any relatively permanent change in behavior 

which occurs as a result of practice or experience”hal yang muncul dalam 

definisi ini ialah bahwa perubahan perilaku atau performance itu relatif permanen. 

Disamping itu juga dikemukakan bahwa perubahan perilaku itu sebagai akibat 
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belajar karena latihan (practice) atau karena pengalaman (experience). Pada 

pengertian latihan dibutuhkan usaha dari individu yang bersangkutan, sedangkan 

pada pengertian pengalaman usaha tersebut tidak tentu diperlukan. Ini 

mengandung arti bahwa dengan pengalaman seseorang atau individu dapat 

berubah perilakunya, disamping perubahan itu dapat disebabkan oleh karena 

latihan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Hilgrad (lih. Bugelski, 1956 : 6) “A 

precise definition of learning it not nescessary, so long as we agree that thhe 

inference to learning is made from changes in performance that are the result of 

training or experience, as distinguished from changes shuch as growth of fatigue 

and from changes attributable to temporary state of the learner”. 

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas dapat dikemukakan beberapa hal 

mengenai belajar sebagai berikut : 

1) Belajar merupakan suatu proses, yang mengakibatkan adanya perubahan 

perilaku (change in behavior or performance). Ini berarti sehabis belajar 

individu mengalami perubahan dalam perilakunya. Perilaku dalam arti 

yang luas dapat overt behavior atau innert behavior. Karena itu perubahan 

itu dapat dalam segi kognitif, afektif dan dalam segi psikomotor. 

2) Perubahan perilaku itu dapat aktual, yaitu yang menampak, tetapi juga 

dapat bersifat potensial, yang tidak menampak pada saat itu, tetapi akan 

nampak dilain kesempatan. 

3) Perubahan yang disebabkan karena belajar itu bersifat relatif permanen, 

yang berarti perubahan itu akan bertahan dalam waktu yang relatif lama. 
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Tetapi perubahan itu tidak akan menetap terus menerus, sehingga pada 

suatu waktu hal tersebut dapat berubah lagi sebagai akibat belajar. 

4) Perubahan perilaku baik yang aktual maupun yang potensial yang 

merupakan hasil belajar, merupakan perubahan yang melalui pengalaman 

atau latihan. Ini berarti bahwa perubahan itu bukan terjadi karena faktor 

kematangan yang ada pada diri individu, bukan karena faktor kelelahan 

dan juga bukan faktor temporer individu seperti keadaan sakit serta 

pengaruh obat-obatan. Sebab faktor kematangan, kelelahan, keadaan sakit 

dan obat-obatan dapat menyebabkan perubahan perilaku individu, tetapi 

perubahan itu bukan karena faktor belajar. 

Dari pengertian-pengertian belajar diatas dapat simpulkan bahwa belajar 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu secara terus menerus sehingga 

memunculkan perubahan tingkah lakusecara menyeluruh melalui proses latihan 

dan pengalaman yang menyangkut kognitif, akfektif dan psikomotor. 

 

2.3.4 Belajar sebagai suatu Proses 

Menurut Bimo Walgito (2004 : 168) dari bermacam-macam definisi yang 

telah dipaparkan didepan dapat dikemukakan bahwa pada umumnya para ahli 

melihat belajar itu sebagai suatu proses. Prosesnya sendiri tidak menampak, yang 

tampak adalah hasil dari proses. Karena belajar merupakan suatu proses, maka 

dalam belajar adanya masukan, yaitu yang akan diproses dan adanya hasil dari 

proses tersebut. Apabila hal ini digambarkan, maka akan didapati skema sebagai 

berikut : 



29 

 

 

Masukan  proses  hasil 

(input)  (output) 

Dari bagan tersebut dapat dikemukakan bahwa belajar merupakan sesuatu 

yang terjadi dalam diri individu yang disebabkan karena latihan atau pengalaman, 

dan hal ini menimbulkan perubahan dalam perilaku. Seperti yang digambarkan 

oleh Hergenhahn dan Olson (1997 : 3) : 

Experience   Leraning  Behavioral changes 

Dengan demikian akan jelas bahwa proses belajar itu sendiri terdapat 

dalam diri individu yang belajar, yang kemudian menghasilkan perubahan dalam 

perilakunya. 

2.3.5 Belajar sebagai suatu Sistem 

 Menurut Bimo Walgito (2004 : 169) banyak faktor yang mempengaruhi 

proses belajar. Masukan apabila dianalisis lebih lanjut, akan didapati beberapa 

jenis masukan, yaitu masukan mentah (raw input), masukan instrumen 

(instrumental input) dan masukan lingkungan (envirommental input). Semua ini 

berinteraksi dalam proses belajar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil 

belajar. 

    Masukan instrumental 

 

Masukan mentah   hasil  

     

    Masukan lingkungan 

proses 



30 

 

 

 Masukan mentah adalah individu atau organisme yang akan belajar. 

Misalnya anak yang akan belajar. Masukan instrumental adalah masukan yang 

berkaitan dengan alat-alat atau instrumen yang digunakan dalam proses belajar. 

Misalnya rumah, gedung, peraturan-peraturan. Masukan lingkungan merupakan 

masukan dari yang belajar, dapat merupakan masukan lingkungan fisik maupun 

nonfisik. Misalnya tempat belajar yang gaduh atau ramai merupakan hal yang 

kurang menguntungkan untuk proses belajar. 

2.3.6 Ciri-ciri Belajar 

 Dari beberapa pengertian belajar menurut para ahlli yang telah 

dikemukakan diatas, dapat diketahui belajar adalah perubahan perilaku. Moh. 

Surya (1997) mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu : 

1) Perubahan yang disadari dan disengaja (intensional); perubahan tingkah 

perilaku yang terjadin merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu 

yang bersangkutan. 

2) Perubahan yang berkesinambungan (kontinyu); bertambahnya 

pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan 

kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh 

sebelumnya. 

3) Perubahan yang fungsional; setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik 

untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. 

4) Perubahan yang bersifat positif; perubahan perilaku yang terjadi bersifat 

normatif dan menunjukan kearah kemajuan. 
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5) Perunbahan yang bersifat aktif; untuk memperoleh perilaku yang baru, 

individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. 

6) Perubahan yang bersifat permanen; perubahan yang bersifat permanen; 

perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap 

dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. 

7) Perubahan yang bertujuan dan terarah; individu melakukan kegiatan 

belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, 

jangka menengah maupun jangka panjang. 

8) Perubahan perilaku secara keseluruhan; perubahan perilaku belajar bukan 

hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk 

memperoleh pula perubahan dalam sikap dan keterampilannya. 

 Sedangkan menurut Morgan dalam Khomsun Nurhalim (2011 : 25) 

menyebutkan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar apabila memiliki tiga ciri-

ciri sebagai berikut : 

1) Belajar adalah perubahan tingkah laku. 

2) Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena 

pertumbuhan. 

3) Perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu 

yang cukup lama. 

2.3.7 Pengertian Minat Belajar 

Dari pengertian-pengertian minat dan belajar yang telah dikemukakan oleh 

para ahli dapat dipahami bahwa minat belajar merupakan suatu perasaan senang 

melakukan sesuatu yang dapat merubah tingkah laku yang ditampilkan individu 
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dalam bentuk terus menerus sehingga tercipta kemampuan dan ketrampilan untuk 

dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Suatu kegiatan yang 

dilakukan apabila tidak sesuai dengan minat akan menghasilkan sesuatu yang 

kurang menyenangkan. Minat seseorang yang telah terpenuhi akan mendapatkan 

kesengan dan kepuasan sehingga akan memunculkan motivasi. Minat belajar akan 

muncul dari individu yang menyukai sesuatu dan akan dilakukannya secara 

berulang-ulang. Minat belajar akan tumbuh apabila berusaha mencari berbagai 

kegiatan yang disukainya.  

Menurut Zanikhan (2008) menjelaskan minat belajar adalah sebagai suatu 

aspek psikologi yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah, 

keinginan, perasaan suka melakukan proses perubahan tingkah laku melalui 

berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Dengan 

kata lain minat belajar adalah perhatian seseorang terhadap belajar yang 

ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar. 

Minat belajar akan muncul pada diri seseorang atau individu jika individu tersebut 

menyukai suatu hal, kegiatan, atau latihan yang disukai, maka individu akan 

terdorong untuk terus melakukan kegiatan tersebut sehingga individu tersebut 

memiliki minat yang lebih untuk mempelajarinya. 

Dapat dipahami juga bahwa minat belajar adalah motivasi yang muncul 

dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan atau latihan yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotorik secara sadar dan terus menerus 

sehingga terjadi perubahan tingkah laku. 
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2.3.8Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Belajar 

Seseorang akan berminat belajar apabila dapat merasakan manfaat 

terhadap apa yang telah dipelajiri. Menurut Despiyuanto (2011) menjelaskan 

beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar, yaitu : 

1. Faktor intern, yang terdiri dari : 

a. Aspek jasmani, mencangkup kondisi fisik/kesehatan jasmani dari individu. 

b. Aspek psikologis (kejiwaan), menurut Sadirman, faktor psikologis 

meliputi perhatian, pemahaman, tanggapan, fantasi, ingatan, berfikir, bakat 

dan motif. 

2. Faktor ekstern, meliputi : 

a. Keluarga, meliputi hubungan antar keluarga, suasana lingkungan rumah 

dan keadaan ekonomi keluarga. 

b. Sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, sarana dan prasarana 

belajar, sumber-sumber belajar, media pembelajaran, hubungan siswa 

dengan temannya, pengar dan staf serta berbagai kegiatan kurikuler. 

c. Lingkungan, meliputi hubungan dengan teman bergaul, kegiiatan dalam 

masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. 

Menurut Siti Rahayu Hadinoto (1998 : 189), ada dua faktor yang 

mempengaruhi minat seseorang, yaitu : 

1) Faktor dari dalam (intrinsik) yaitu  berarti bahwa sesuatu perbuatan 

memang diinginkan karena seseorang senang melakukannya. Disini minat 

datang dari diri orang itu sendiri. Orang tersebut senang melakukan 

perbuatan itu demi perbuatan itu sendiri. 
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2) Faktor dari luar (ekstrinsik) yaitu berarti bahwa sesuatu perbuatan 

dilakukan atas dasar dorongan atau paksaan dari luar. Orang melakukan 

kegiatan ini karena dorongan atau dipaksa dari luar. 

2.3.9 Hasil Belajar 

 Pendapat dari para ahli ilmuan yang dikemukakan diatas bahwa belajar 

akan bertitik tolak menghasilkan hasil belajar. Karena pada umumnya orang akan 

melihat terlebih dahulu atau sebagai titik tolaknya adalah hasil belajar. 

 Menurut Joko Sutarto (2007 : 126) hasil belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang memanifestasinya dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Menurut Dimyanti dan Moedjiono (1999) bahwa hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindakan mengajar atau tindakan belajar. Hasil belajar adalah 

bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang 

tersebut, misalnya dari tidak tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti (Oemar 

Hamalik).  

 Menurut Bloom (dalam Joko Sutarto , 2007 : 126) menjelaskan hasil 

belajar diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu : 

1. Ranah kognitif : pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

penelian. 

2. Ranah afektif : receiving, responding, valuing, 

organization,characterization by avalue or value complex 

3. Ranah psikomotor : keterampilan fisik (motorik) dan keterampilan yang 

berupa gerak reflek dan gerakan-gerakan keterampilan. 
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 Dari pengertian-pengertian hasil belajar tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar yaitu kemampuan yang diperoleh individu setelah melakukan proses 

latihan dan pengalaman dalam kegiatan belajar berupa perubahan perilaku. 
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2.4 Kerangka Berfikir 

 Di Desa Wringinagung tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah 

dan pandangan masyarakat tentang pendidikan juga belum begitu penting. 

Masyarakat banyak yang tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi, rata-rata masyarakat memilih bekerja. Masyarakat desa lebih memilih 

bekerja, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak 

melanjutkan pendidikannya. 

 Oleh karena itu TBM Cerdas hadir sesuai dengan tujuannya yaitu 

mencerdaskan masyarakat sekitar, dengan berbagai kegiatan yang ada diharapkan 

dapat meningkatkan minat belajar masyarakat. Kegiatan belajar yang ada di TBM 

Cerdas meliputi kegiatan membaca, kegiatan belajar bahasa inggris, belajar 

komputer, belajar menari dan keterampilan. Selain itu masyarakat yang datang 

juga dapat memperoleh informasi melalui buku-buku yang tersedia, kepala dan 

pengelola TBM Cerdas terus memotivasi masyarakat agar mau belajar. Kepala 

dan pengelola TBM Cerdas mengajak anak-anak, remaja, dan masyarakat lainnya 

melalui sosialisasi dengan masyarakat saat ada kerumunan ibu-ibu, remaja, 

jamaah tahlil. Disamping itu TBM Cerdas juga dapat digunakan masyarakat 

sebagai tempat berkumpul masyarakat sebagai tempat hiburan yang gratis dan 

bermanfaat. Masyarakat yang mencari hiburan yang penuh dengan pengetahuan 

dapat berkunjung ke TBM Cerdas. Disinilah TBM Cerdas dapat berperan dalam 

meningkatkan minat belajar masyarakat. 



37 

 

 

Dalam pelaksanaannya TBM Cerdas juga menui berbagai kendala yang 

dapat menghambat berjalannya kegiatan belajar. Kendala tersebut dapat berupa 

kendala teknis dan nonteknis.  

Hasil belajar yang dicapai masyarakat setelah mengikuti kegiatan belajar 

diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, dapat menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapat dan dipelajari masyarakat. 

Berdasarkan pemikiran diatas dapat digambarkan dalam bentuk bagan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.1 Kerangka Berpikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data hasil 

penelitian berupa data deskriptif, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

tidak menggunakan hitungan angka-angka.Penelitian ini bermaksud untuk 

mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan suatu masalah yang terjadi. 

Menurut Mu‟arifuddin (2011) pendekatan penelitian kualitatif pada prinsipnya 

merupakan prosedur penelitian untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada 

sasaran penelitian, baik yang berwujud tindakan serta perilaku yang dapat diamati. 

Menurut  Moleong (2001) penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki 5 

ciri yaitu : (1) dilakukan pada latar yang alami, pada konteks dari suatu keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, menggunakan metode kualitatif, 

(2) bersikap deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau 

gambar-gambar daripada angka, (3) lebih memperhatikan proses daripada hasil 

atau produk semata, (4) data mengalisis data cenderung induktif dan (5) lebih 

mementingkan makna (esensial). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran taman bacaan 

masyarakat cerdas dan kendala yang dihadapi taman bacaan masyarakat cerdas 

dalam meningkatkan minat belajar masyarakat di Desa Wringinagung Kec. Doro 

Kab. Pekalongan. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. 

Lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi 

yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Taman 

Bacaan Masyarakat Cerdas di Desa Wringinagung Kecamatan Doro Kabupaten 

Pekalongan. Lokasi ini dipilih karena di desa wringinagung terdapat taman bacaan 

masyarakat yang memiliki kegiatan belajar untuk membantu ikut mencerdaskan 

masyarakat agar masyarakat bertambah pengetahuan, wawasan dan 

keterampilannya. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang bersumber pada 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

keputusan ilmiah maupun keputusan lainnya (Moleong, 2001; 65). 

Fokus penelitian ini adalah : 1) peran taman bacaan masyarakat cerdas 

dalam meningkatkan minat belajar masyarakat di Desa Wringinagung Kec. Doro 

Kab. Pekalongan, 2) kendala yang dihadapi taman bacaan masyarakat cerdas di 

Desa Wringinagung Kec. Doro Kab. Pekalongan. 

3.4Subjek Penelitian 

Dalam menentukan subjek penelitian didasarkan pada tujuan penelitian, 

dengan harapan dapat memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya yang 

dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau 

informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian.  
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Subyek penelitian ini terdiri dari 1 orang kepala Taman Bacaan Masyarakat 

Cerdas, 1 orang Pengelola Taman Bacaan Masyarakat Cerdas , 3 masyarakat 

sebagai pengunjung Taman Bacaan Masyarakat Cerdas dan informan terdiri dari 1 

Ketua RT 09 dukuh blendo desa wringinagung dan 1 tetangga taman bacaan 

masyarakat cerdas. Subyek penelitian ini dipilih karena untuk memberikan 

informasi dalam penelitian ini, dan informan dipilih dianggap mengetahui tentang 

taman bacaan masyarakat, kondisi dan kegiatan taman bacaan masyarakat cerdas 

untuk memberikan informasi dan mencocokkan informasi yang diberikan oleh 

subyek penelitian benar adanya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Menurut Moleong (2001:135) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yang memberikan jawaban 

pertanyaan itu.Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana 

terjadi komunikasi secara verbal antara pewawancara dengan subyek wawancara. 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan 

yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Orang yang 

mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara 
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(interview) dan yang memberikan jawaban wawancara disebut 

interviewe(Abdurrahmat Fathoni, 2011 : 105). 

Wawancara dipilih untuk mendapatkan informasi dari subjek dan informan 

guna mendapatkan data yang dibutuhkan, agar informasi yang didapatkan untuk 

melengkapi data yang diperlukan. 

Wawancara dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke subjek dan 

informan, mengadakan pendekatan dan berwawancara dengan bertanya tentang 

data dan informasi yang dibutuhkan, wawancara yang dilakukan dengan santai, 

akrab, secara kekeluargaan dan tidak formal.  

Data yang diperoleh dengan wawancara dari kepala dan pengelola taman 

bacaan masyarakat cerdas, dan masyarakat sebagai pengunjung taman bacaan 

masyarakat cerdas serta ketua rt dan tetangga kepala taman bacaan masyarakat 

cerdas. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara langsung dilapangan. Menurut Moleong (2007:174) observasi 

bertujuan untuk : a) mendapatkan pemahaman data yang lebih baik tentang 

konteks dalam hal yang diteliti; b) melihat hal-hal yang (oleh pertisipasi atau 

subyek peneliti sendiri) kurang disadari; c) memperoleh data tentang hal-hal yang 

telah diungkapkan oleh subyek peneliti secara terbuka dalam wawancara karena 

berbagai sebab; d) memungkinkan peneliti bergerak lebih jauh dari persepsi 

selektif yang ditampilkan subyek peneliti atau pihak-pihak lain. 
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 Menurut Suwartono (2014 : 41) observasi berarti menggunakan mata dan 

telinga sebagai jendela untuk merekam data. Observasi dibagi menjadi dua yaitu 

observasi partisipan dan observasi nonpartisipan.  

a. Observasi partisipan; dalam observasi jenis ini peneliti adalah bagian dari 

apa yang diamati. Seorang peneliti bisa menjadi anggota suatu kelompok 

atau organisasi tertentu dan mengamatinya serta menghimpun data 

darinya.  

b. Observasi nonpartisipan; dalam pengamatan ini peneliti tidak berada di 

dalam atau melakukan keterlibatan dalam kegiatan yang diamati. Dengan 

kata lain, pengamatan berada di luar kegiatan yang diamati. 

Dalam observasi ini peneliti melakukan observasi secara langsung dan 

menjadi observasi partisipan dalam kegiatan yang ada di taman bacaan 

masyarakat cerdas. Dengan observasi partisipan, peneliti ikut dalam kegiatan 

taman bacaan masyarakat cerdas dan mengetahui secara langsung kenyataan yang 

ada sehingga peneliti mengetahui peran taman bacaan masyarakat cerdas dan 

kendala yang dihadapi taman bacaan masyarakat cerdas. 

Objek observasi meliputi kegiatan taman bacaan masyarakat cerdas, kondisi 

taman bacaan masyarakat cerdas, ruangan, kebersihan, kenyamanan, sarana dan 

prasarana, hubungan dengan masyarakat sekitar, keramaian, dan keamanan. 

Observasi dilakukan dengan peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

selama penelitian berlangsung dan menulis catatan sewaktu dilapangan. Observasi 

ini melibatkan peniliti ikut dalam kegiatan taman bacaan masyarakat cerdas 
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sehingga diketahui peran taman bacaan masyarakat cerdas dalam meningkatan 

minat belajar masyarakat dan kendala yang dihadapi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk melengkapi 

wawancara dan observasi sebagai bukti penelitian.Menurut Suharsimi Arikunto ( 

2006 : 231) metode dokumentasi adalah salah satu cara mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti dan lain sebagainya. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto, video kegiatan, rekaman, 

wawancara, buku-buku untuk belajar yang terkait dengan hal-hal yang ditelili. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan 

peran Taman Bacaan Masyarakat Cerdas dalam meningkatkan minat belajar 

masyarakat di desa Wringinagung Kec.Doro Kab.Pekalongan. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2001 : 173) menjelaskan ada 

empat kriteria yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk keabsahan data, 

yaitu : (1) Derajat kepercayaan, (2) Keteralihan, (3) Kebergantungan, (4) 

Kepastian.  

Untuk menetapkan keabsahan data perlu teknik pemeriksaan data, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah tektik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

tersebut untuk keperluan pengecekan/ sebagai pembanding terhadap data itu, 
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menurut Denzin (dalam Moleong, 2001 : 178) membedakan empat tringulasi, 

yaitu : 

1. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan : (a) 

membandingkan data hasil dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa 

yang diketahuinya, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (d) membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan 

orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berada atau 

pemerintah, (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

2. Triangulasi Metode, menurut Moleong (2001:178) terdapat 2 (dua) strategi, 

yaitu : (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa tiknik pengumpulan. (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa 

sumber data dengan metode yang sama. 

3.Triangulasi Peneliti, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainnya 

ialah dapat membantu mengurangi “kemencengan” data. 

4. Triangulasi Teori, adalah membandingkan teori yang ditemukan berdasarkan 

kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan oleh pakar-pakar ilmu 

sosial sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab landasan teori yang telah 

dikemukakan.Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian 
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inimenggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk 

membandingkan kebenaran data hasil wawancara dan observasi. Triangulasi 

sumber dipergunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan mengikuti 

kegiatan yang ada di taman bacaan masyarakat cerdas yang terkait dengan fokus 

penelitian, serta membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen 

dalam Moleong 2006 : 248). 

Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2014 : 246) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas 

dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ 

verification. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penganalisisan data yang 

meliputi : (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian data dan (4) 

Verifikasi atau penarikarikan kesimpulan. 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat diartikan suatu proses atau kegiatan pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatka data yang 

lengkap untuk penelitian. Untuk memperoleh data peneliti melakukan wawancara 
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untuk memperoleh informasi tentan peran Taman Bacaan Masyarakat Cerdas 

dalam meningkatkan minat belajar masyarakat,serta kendala yang dihadapi Taman 

Bacaan Masyarakat Cerdas dalam meningkatkan minat belajar masyarakat. 

Selanjutnya peneliti melakukan observasi di Taman Bacaan Masyarakat Cerdas 

kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi.Setelah selesai melakukan wawncara, 

observasi dan dokumentasi peneliti melakukan pengecekan hasil yang diperoleh 

dari metode-metode yang dilakukan yang disebut dengan pengumpulan data. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang mulai muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai 

permasalahan penelitian yang berkaitan dengan peran Taman Bacaan Masyarakat 

dalam meningkatkan minat belajar masyarakat. Oleh karena itu reduksi data 

dilakukan secara terus menerus selama penelitian. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data akan dilakukan setelah data yang diperoleh sudah terkumpul dan sesuai 

dengan fokus penelitian. Pada tahap ini penyajian data dilaksanakan dengan cara 

deskriptif agar diperoleh penyajian data yang lengkap dari hasil pengumpulan data 

yang dilakukan reduksi. 
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4. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Verifikasi 

kemungkinan sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama peneliti menulis atau suatu peninjauan ulang pada catatan 

lapangan dan tukar pikiran diantara teman sejawan untuk mengembangkan 

kesepakatan subyektif serta upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan 

atau temuan dalam seperangkat data yang lain. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

verikasi atau penarikan kesimpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat 

pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengoreksi hasil penelitian 

dengan catatan yang ada dilapangan dan setelah data tersebut sesuai dapat ditarik 

kesimpulan. 

 

  

 

 

 

 

Komponen dalam analisis data (interactive model)dalam Sugiyono 

(2014:247) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Profil TBM Cerdas 

4.1.1.1 Sejarah Berdirinya TBM Cerdas 

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Cerdas adalah tempat yang mengelola 

buku dan bacaan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat untuk 

membaca, belajar, dan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi 

masyarakat. 

Taman Bacaan Masyarakat Cerdas didirikan pada tanggal 1 Januari 2014 

yang beralamatkan di Jl. Blendo Wringinagung Kec. Doro Kab. Pekalongan dan 

mendapat Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten 

Pekalongan Nomor 421.1/01/2015 Tanggal 10 Januari 2015. 

Taman Bacaan Masyarakat Cerdas ini merupakan hasil kerja keras dari Ibu 

Roosmilarsih, SI. Pust, beliau prihatin melihat keadaan masyarakat disekitar yang 

rendah tingkat pendidikannya, kurangnya bahan baca dan kurangnya informasi 

yang didapatmasyarakat. Faktor ekonomi yang lemah juga menimbulkan 

rendahnya pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, sehingga 

menganggap bahwa sekolah tidak penting, maka setelah lulus  pasti terhenti dan 
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tidak melanjutkan lagi. Bahkan masih ada beberapa orangtua dan anak yang untuk 

menyelesaikan pendidikan saja seperti mau berhenti ditengah jalan, dengan 

berbagai alasan yang tidak masuk akal. Kondisi masyarakat terhadap pentingnya 

pendidikan belum meningkat, hal ini terlihat dari angka lulusan menurut tingkatan 

pendidikan di desa Wringinagung sebagai berikut : 

a. Tamat Sekolah Dasar ( SD )  : 4341 orang 

b. Kejar Paket A    :     26 orang 

c. Tamat SLTP    :   877 orang 

d. Tamat SLTA    :   968 orang 

e. Tamat Perguruan Tinggi   :     20 orang 

Di Dk. Blendo Tengah Ds. Wringinagung yang terdiri dari kurang lebih 50 

rumah atau sekitar 60 KK, hanya terdapat 8 orang lulusan SMA dan satu orang 

lulusan perguruan tinggi, di Dk. Blendo Kidul yang terdiri dari sekitar 75 KK 

terdapat sekitar 15 lulusan SMA dan di Dk. Blendo Lor yang terdiri dari 70 KK 

terdapat hanya 3 orang lulusan SMA dan 1 orang lulusan perguruan tinggi, hal 

tersebut menunjukan rendahnya tingkat dan minat masyarakat terhadap 

pendidikan, salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor 

ekonomi yang dapat dilihat dari mata pencaharian masyarakat Blendo yang 90% 

adalah buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya. 

Di desa Wringinagung sendiri terdapat beberapa lembaga pendidikan 

nonformal lainnya yang terdiri dari 1 Pondok Pesantren Roikhatuljannah, 1 

PKBM yang terdapat di Pondok pesantren Roikhatuljannah dengan program kejar 

paket B.  
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TBM Cerdas hadir untuk melengkapi pendidikan masyarakat secara 

nonformal. Bukan hal yang mudah untuk mendirikan Taman Bacaan Masyarakat 

Cerdas ini, butuh kesabaran dan keikhlasan untuk mengelola, mengembangkan 

dan mengajak masyarakat untuk datang dan memanfaatkan bahan bacaan yang 

ada disini. Ibu Rosmilarsih adalah pribadi yang mencintai buku, gemar membaca 

dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar, beliau ingin masyarakat 

lebih mengutamakan pendidikan sehingga masyarakat menjadi lebih cerdas. 

Dibantu oleh saudara dan beberapa teman untuk mengelola Taman Bacaan 

Masyarakat Cerdas. Secara bertahap beliau menyusun proposal untuk diajukan ke 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan agar mendapatkan ijin operasional 

Taman Bacaan Masyarakat Cerdas. Bahan bacaan yang ada adalah buku-buku 

milik ibu Roosmilarsih yang akhirnya dikumpulkan untuk menjadi bahan bacaan 

Taman Bacaan Masyarakat ini. Dengan adanya Taman Bacaan Masyarakat ini 

diharapkan dapat membantu masyarakat disekitar agar bisa membaca, belajar dan 

mendapatkan informasi serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan mereka. 

4.1.1.2 Visi, Misi dan Tujuan 

Taman Bacaan Masyarakat Cerdas mempunyai visi, misi, dan tujuan 

sebagai berikut : 

Visi : meningkatkan penegtahuan masyarakat melalui Pendidikan 

NonFormal menuju masa depan yang lebih baik. 

Misi : meningkatkan penggunaan Taman Bacaan Masyarakat agar 

tercipta kualitas sumber daya manusia yang berkualitas 
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Tujuan :  memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan informasi 

yang dibutuhkan masyarakat  serta sarana belajar sehingga menambah 

pengetahuan serta membangun masyarakat cerdas. 

4.1.1.3 Struktur Pengelola 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Kepala 

Nama : Roosmilarsih, SI.Pust 

Alamat : Desa Wringinagung 

Jenjang Pendidikan : S1 

Sekretaris 

Nama   : Kusnadi 

Alamat   : Desa Wringinagung 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Bendahara 

Nama   : Luqman 

Kepala 

Sekretaris Bendahara Pengelola 

11 
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Alamat   : Desa Wringinagung 

Jenjang Pendidikan : SMK 

Pengelola 1 

Nama   : Nursusanto 

Alamat   : Desa Wringinagung 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Pengelola 2 

Nama   : Ruqoyah 

Alamat   : Desa Wringinagung 

Jenjang Pendidikan : SMA 

 Pengeloa 3 

Nama   : Heni Kusripah 

Alamat   : Desa Wringinagung 

Jenjang Pendidikan : SMA 

 Pengelola 4 

Nama   : Kusbayyinah Rahmah Putri 

Alamat   : Desa Wringinagung 

Jenjang Pendidikan : SMP 

 Pengelola 5 

Nama   : Sodikin 

Alamat   : Desa Wringinagung 

Jenjang Pendidikan : SMA 
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4.1.1.4 Sarana dan Prasarana 

Keadaan sarana dan prasarana yang ada di Taman Bacaan Masyarakat 

Cerdas semuanya cukup layak pakai, ruangannyapun cukup luas.Barang-

barangnya cukup bagus dan masih bisa digunakan meskipun dengan sarana dan 

prasarana yang seadanya namun dapat menunjang layanan dan kegiatan yang ada. 

Sarana dan prasarana di Taman Bacaan Masyarakat Cerdas terdiri dari ruang baca 

dan belajar, buku-buku, meja, kursi, lemari, jam dinding untuk menunjukkan 

waktu layanan baca dan kegiatan, karpet, papan tulis dan laptop. 

Berikut adalah sarana dan prasarana yang ada di Taman Bacaan 

Masyarakat Cerdas. 

Tabel 1 :  Sarana Prasarana Taman Bacaan Masyarakat Cerdas 

No Sarana dan Prasana Satuan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Luas ruang baca 

Ruang Baca dan Belajar 

Meja dan Kursi 

Jam dinding 

Lemari 

Karpet 

Laptop 

Papan tulis 

10 m
2
 

1 ruang 

1 set 

1 buah 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

1 buah 

Sumber data : data TBM Cerdas 
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 Pengadaan buku bacaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar 

yang memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat Cerdas sebagai tempat membaca. 

Namun buku bacaan yang ada belum terbilang lengkap. Buku bacaan yang 

tersedia terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan, buku bacaan ringan seperti buku 

fiksi, cerita dan komik, majalah, koran.  

 Berikut adalah daftar buku bacaan yang ada di Taman Bacaan Masyarakat 

Cerdas : 

Tabel 2 : buku bacaan 

No Buku bacaan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Cerita/ Novel 

Pendidikan 

Agama 

Budidaya ikan  

Budidaya tanaman 

Resep masakan 

Koran dan majalah 

200 

100 

50 

10 

20 

10 

10 

 

4.1.1.5 Identitas Subyek Penelitian dan Informan  

Subyek penelitian ini yaitu terdari 1 orang Kepala dan 1 orang pengelola 

taman bacaan masyarakat cerdas, 3 masyarakat sebagai pengunjung taman bacaan 

masyarakat cerdas, selain subyek penelitian ada juga informan, dimana informan 
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ini sangat berguna untuk kepentingan triangulasi data karena data yang diperoleh 

perlu dilakukan pengecekan antara subyek penelitian dan informan sehingga 

diperoleh data yang valid. Informan terdiri dari 1 ketua RT 09 dukuh blendo desa 

Wringinagung dan 1 tetangga kepala taman bacaan masyarakat cerdas. 

Adapun identitas subyek penelitian di Taman Bacaan Masyarakat Cerdas 

jalan Blendo Wringinagung Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3 :Identitas Subjek Penelitian 

No

. 

Nama Alamat Pendidikan Jabatan 

1. Roosmilarsih, SI. Pust Desa 

Wringinagung 

S1 Kepala TBM 

Cerdas 

2. Ruqoyah Desa 

Wringinagung 

S1 Pengelola 

TBM Cerdas 

3.  Agung Desa 

Wringinagung 

SMA Pengunjung 

TBM Cerdas 

4. Nastiti Desa 

Wringinagung 

SMP Pengunjung/ 

ibu rumah 

tangga 

5. Warokhmah Desa 

Wringinagung 

SMP Pengunjung 

TBM Cerdas 

Sumber : Wawancara Bulan Januari 2016 
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Tabel 4 :Identitas Informan 

No Nama Alamat Pendidikan  Ket 

1. Kasbu Desa 

Wringinagung 

55 tahun Ketua RT 09 

dukuh blendo 

desa 

wringinagung 

2. Dikin Desa 

Wringiagung 

33 tahun Tetangga 

kepala TBM 

Cerdas 

 

Selanjutnya Taman Bacaan Masyarakat Cerdas akan disingkat menjadi TBM 

Cerdas. 

4.1.2 Peran TBM Cerdas dalam meningkatkan minat belajar masyarakat 

 TBM Cerdas mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat, 

diantaranya untuk belajar masyarakat dengan memberikan kegiatan belajar  

kepada masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan 

informasi. 

Peran tersebut tidak lepas dari usaha dan proses yang dilakukan selama ini 

serta dapat memberikan pengaruh yang positif bagi perubahan masyarakat 

menjadi lebih baik. Kepala dan pengelola TBM Cerdas mendorong masyarakat 
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menjadi berminat untuk datang dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Minat 

tersebut muncul karena adanya dorongan dan motivasi untuk melakukan apa yang 

diinginkan. Ketika masyarakat merasakan sesuatu akan bermanfaat maka akan 

timbul minat, kemudian minat tersebut akan mendatangkan kepuasan.  

TBM Cerdas sebagai tempat yang menyediakan buku bacaan yang berisi 

pendidikan, informasi, dan rekreasi yang sehat dan positif dapat menumbuhkan 

minat belajar masyarakat. Disisi lain untuk menciptakan masyarakat yang cerdas 

berbagai upaya harus dilaksanakan, mulai dari menumbuhkan minat belajar dan 

mendapatkan informasi. Sebagai tempat belajar yang dekat dengan masyarakat 

dengan suasana yang sederhana dan terbuka bagi siapa saja yang ingin 

memanfaatkannya, karena sasaran utamanya adalah masayarakat segala lapisan. 

Masyarakat yang datang ke TBM ini kebanyakan adalah untuk membaca buku 

dan mengikuti kegiatan belajar yang ada di TBM Cerdas ini. Buku yang tersedia 

meliputi buku cerita (dongeng), novel, buku pengetahuan, buku agama, buku 

budidaya ikan dan tanaman, koran dan majalah. 

TBM Cerdas ini digunakan sebagai tempat untuk belajar masyarakat, 

beberapa anak sekolah datang sengaja untuk mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 

dan belajar pelajaran disekolah. Selain itu TBM Cerdas ini memiliki beberapa 

kegiatan belajar bersama antara lain belajar bahasa inggris, belajar komputer, dan 

menari yang dapat diikuti oleh masyarakat sekitar yang biasanya diikuti oleh 

anak-anak dan ibu-ibu rumah tangga. Disamping kegiatan belajar ada juga 

kegiatan keterampilan membuat bros dan keterampilan lainnya. Kegiatan belajar 

dan keterampilan tersebut dimaksudkan agar dapat menambah pengetahuan, 
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kreativitas dan pengalaman mereka. Biasanya anak-anak datang ke TBM Cerdas 

setelah pulang sekolah dan mengikuti kegiatan belajar saat libur. Ibu-ibu rumah 

tangga yang mengikuti keterampilan membuat bros biasanya setelah selesai 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan untuk mengisi waktu luangnya. Mereka 

dapat belajar untuk menambah pengetahuan dan memanfaatkan waktu luangnya 

daripada digunakan untuk bermain yang tidak ada manfaatnya. Kegiatan belajar 

tersebut diadakan untuk menarik minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan 

belajar sehingga akan muncul minat belajar masyarakat. Disinilah TBM memiliki 

peran sebagai sumber belajar masyarakat. 

Di jaman modern sekarang ini informasi sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat, tak terkecuali masyarakat desa. Semakin banyak masyarakat 

mendapatkan informasi maka akan bertambah maju kehidupannya jika sebaliknya 

masyarakat kurang mendapatkan informasi maka akan semakin ketinggalan 

dengan masyarakat yang lainnya. Informasi yang dibutuhkan masyarakat desa 

masih terkendala oleh rendahnya tingkat pengetahuan mereka untuk mencari 

informasi tersebut, maka dengan adanya TBM Cerdas yang menyediakan 

informasi bagi masyarakat desa khususnya masyarakat desa wringinagung baik 

berupa buku bacaan dan informasi yang disampaikan oleh pihak TBM Cerdas ini. 

Sumber informasi yang di perlukan masyarakat desa bisa didapat berupa buku 

bacaan seperti buku, koran dan majalah. Selain itu pihak TBM Cerdas selalu 

memebrikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan desa 

wringinagung. 
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Hal ini yang menjadikan TBM Cerdas dapat berperan sebagai sumber 

informasi bagi masyarakat. Masyarakat desa yang semakin banyak mendapatkan 

informasi kiranya dapat menambah pengetahuan dan  dapat memperbaiki 

kehidupan mereka menjadi lebih baik. 

Selain untuk belajar dan mendapatkan informasi, masyarakat juga dapat 

bermain dan sekedar berkunjung ke TBM Cerdas karena pengelola tidak pernah 

melarang masyarakat untuk melakukan aktivitas saat berada di taman bacaan ini . 

Masyarakat dapat datang untuk mencari hiburan yang positif disini. Hiburan yang 

didapat dapat berupa buku bacaan atau lainnya.  

Keberadaannya sebagai tempat belajar dan memberikan layanan bagi 

masyarakat, sumber informasi, memotivasi dan membimbing masyarakat serta 

sebagai sumber hiburan bagi masyarakat, merupakan peran yang sangat erat yang 

mampu mempengaruhi minat belajar masyarakat dan untuk datang ke TBM 

Cerdas.   

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dari hasil penelitian TBM Cerdas 

dalam memingkatkan minat belajar masyarakat, diketahui dapat berperan sebagai 

sumber belajar masyarakat, berperan sebagai sumber informasi masyarakat, 

kepala dan pengelola berperan sebagai motivator dan pembimbing masyarakat 

serta berperan sebagai sumber hiburan yang positif bagi masyarakat untuk 

meningkatkan minat belajar masyarakat sekitar. 
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4.1.2.1.  Sumber Belajar masyarakat 

 Sebagai sumber belajar masyarakat, TBM Cerdas mempunyai kegiatan 

yang dapat meningkatkan minat belajar masyarakat dengan memanfaatkan TBM 

Cerdas. Kegiatan membaca merupakan sumber belajar masyarakat, karena dengan 

membaca masyarakat belajar dan dapat menambah pengetahuan dan wawasannya. 

Dalam kegiatan belajar TBM Cerdas memberikan layanan membaca untuk 

masyarakat, TBM Cerdas menyediakan buku bacaan yang dapat digunakan 

masyarakat untuk membaca. Buku bacaan yang tersedia meliputi buku 

pengetahuan, agama, cerita, budidaya ikan, tanaman, resep masakan, majalah dan 

koran. Masyarakat yang datang biasanya membaca buku sesuai dengan yang 

diinginkan atau dibutuhkan. Di TBM Cerdas ini masih menerapkan layanan 

membaca di tempat, dan belum adanya layanan meminjam buku. Hal ini 

dikarenakan buku-buku yang tersedia jumlahnya masih terbatas dengan 300 judul 

buku sehingga masyarakat hanya dapat membaca ditempat. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Ruqoyah sebagai pengelola yang mengatakan belum adanya jadwal 

untuk layanan meminjam buku dan masih menerapkan sistem membaca 

ditempat.Layanan membaca yang diberikan untuk masyarakat agar mampu 

meningkatkan minat masyarakat dalam membaca dan memanfaatkan sarana dan 

prasana yang ada. Dari hasil temuan ada masyarakat yang baru mengetahui 

adanya TBM disekitar tempat tinggalnya dan datang ke TBM Cerdas ini untuk 

belajar membaca, karena lulus Sekolah dasar, membacanyapun masih belum 

lancar. Namun hal itu tidak membuat patah semangat untuk terus membaca. 

Dengan adanya TBM Cerdas minat membaca masyarakat cukup tinggi, hal ini 
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terlihat dari buku daftar hadir pengunjung yang banyak didatangi oleh masyarakat 

sekitar. Selain layanan membaca TMB Cerdas memberikan beberapa layanan 

meliputi : layanan waktu, layanan pemilihan buku, merawat buku dan memelihara 

kebersihan dan kenyamanan ruangan. Hasil temuan yang terkait dengan layanan 

yang diberikan kepada masyarakat, disampaikan juga oleh ibu Roosmilarsih 

sebagai kepala TBM Cerdas yang menyatakan bahwa untuk melayani 

pengunjung, dimulai dari membuka TBM, membantu pengunjung mencari buku, 

mencatat buku, mengatur buku-buku dan menjaga kebersihan. Hal ini dilakukan 

untuk membuat masyarakat tidak kesulitan saat mencari buku dan memberikan 

rasa nyaman untuk masyarakat yang datang berkunjung ke TBM Cerdas ini. 

Layanan waktu yang diberikan adalah dimulai dari membuka TBM dan 

waktu layanan yang cukup lama. TBM Cerdas ini mulai dibuka biasanya pada saat 

ibu Roosmilarsih pulang kerja, karena berada di rumah beliau sehingga layanan 

waktu menyesuaikan dengan waktu beliau tapi tidak jarang kadang TBM Cerdas 

ini dibuka terlebih dahulu oleh anaknya yang masih sekolah dasar dan biasanya 

anak-anak sekolah dasar datang bersama anak beliau. Pada hari sabtu dan minggu 

TBM Cerdas dibuka lebih awal, hari sabtu buka pada jam 11.00 WIB sampe sore 

dan hari minggu buka pada pagi hari. Tidak jarang pula apabila pada malam hari 

ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, ingin membaca buku dan 

menanyakan informasi, TBM Cerdas khususnya ibu Roosmilarsih siap melayani 

pengunjung. Selain waktu juga layanan tenaga yang diberikan oleh ibu 

Rossmilarsih, dari hasil penelitian yang dilakukan setiap ada pengunjung anak-

anak yang rumahnya jauh setelah selesai melakukan kegiatan di TBM Cerdas 
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seperti membaca, belajar atau mengikuti kegiatan keterampilan pasti diantarkan 

pulang kerumah. Sebuah pengorbanan waktu dan tenaga yang diberikan tidak lain 

untuk mendorong dan memotivasi anak-anak dan masyarakat untuk selalu datang 

ke TBM Cerdas dan memanfaatkan segala layanan yang ada. Hal tersebut dijuga 

dinyatakan oleh Nastiti salah satu pengunjung TBM Cerdas mengatakan anak-

anak yang rumahnya jauh, setelah selesai membaca dan belajar di TBM Cerdas ini 

sering diantarkan pulang oleh ibu Roosmilarsih. Sebuah pengorbanan yang 

dilakukan hanya untuk mendorong  masyarakat untuk datang dan belajar, 

sehingga masyarakat memiliki semangat belajar. 

Selain itu layanan yang diberikan TBM Cerdas adalah pemilihan buku, 

apabila ada pengunjung yang kesulitan dalam memilih atau mencari buku yang 

akan dibaca pengelola selalu membantu masyarakat sebagai pengunjung dalam 

memilih dan mencarikan buku. Hasil temuan terkait dengan layanan pemilihan 

buku adalah pengelola memilihkan buku yang cocok untuk dibaca oleh 

pengunjung anak-anak supaya anak-anak tidak salah membaca buku. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan Rupoyah yang mengatakan anak-anak selalu dibantu 

untuk memilih buku yang akan dibaca supaya anak-anak tidak salah dalam 

memilih buku yang sesuai dengan mereka. 

Buku bacaan yang terdapat di TBM Cerdas merupakan buku bacaan yang 

baik dan banyak pengetahuannya untuk dibaca oleh pengunjung tetapi pengelola 

juga memperhatikan setiap buku bacaan yang dipilih anak-anak. Disamping 

pemilihan buku, pengelola TBM Cerdas juga membantu pengunjung yang 
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kesulitan mencari buku, pengelola dengan siap membantu pengunjung mencarikan 

buku yang dibutuhkan.   

Selanjutnya layanan dalam merawat buku, merawat buku juga termasuk 

dalam layanan karena buku-buku yang terawat akan menjadikan pengunjung 

merasa senang dan nyaman saat membaca. Buku-buku yang terawat dengan baik 

dapat menarik minat masyarakat untuk datang dan menggunakan serta 

memanfaatkan buku misalnya membaca dan untuk belajar. 

Merawat buku dilakukan dengan cara membersihkan buku-buku dan 

memberi buku pengawet agar tetap bersih dan baik. Dari hasil temuan di TBM 

Cerdas yang dilakukan dalam merawat buku adalah menyampul buku, 

membersihkan buku dengan dilap, dan mengatur buku-buku sesuai dengan urutan 

nomor. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat 

yang datang ke TBM Cerdas ini agar merasa senang saat membaca buku.  

Menjaga kebersihan ruangan juga diperhatikan, memelihara kebersihan 

dan kenyamanan ruangan merupakan bentuk layanan yang diberikan. Hasil 

penelitian yang dilakukan dalam menjaga kerbersihan dan kenyamanan ruangan 

sangat diperhatikan oleh kepala TBM Cerdas.  

 Didukung dengan ruangan yang cukup luas menjadikan ruangan sangat 

nyaman digunakan saat membaca. Keadaan ruangan yang bersih juga menjadikan 

pengunjung betah berada di TBM Cerdas ini, tidak jarang terlihat anak-anak 

membaca dengan tengkurap dilantai atau dikarpet, suasana yang santai membuat 

pengunjung bebas saat membaca. Kepala dan pengelola juga tidak keberatan 
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dengan tingkah yang dilakukan oleh anak-anak tersebut karena pihak TBM 

Cerdas sangat santai dan menganggap wajar dilakukan oleh anak-anak terutama 

anak-anak di desa.  Hal tersebut dikarenakan agar masyarakat senyaman mungkin 

merasa senang dan bebas berada di TBM Cerdas. 

 TBM Cerdas merupakan tempat memperoleh pengetahuan dan sarana 

belajar nonformal, yang memiliki kegiatan yang dapat meningkatkan minat 

belajar masyarakat, kegiatan belajar lainnya yang diadakan antaralain belajar 

bahasa inggris, belajar penggunaan komputer, belajar menari serta kegiatan 

keterampilan. Kegaiatan yang diadakan dimaksudkan menarik masyarakat agar 

mempunyai minat belajar, dan dapat menambah pengetahuan masyarakat saat 

mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan belajar diharapkan masyarakat 

dapat bertambah pengetahuan, wawasan dan ada perubahan dari yang tidak tahu 

akhirnya menjadi tahu. 

 Dengan timbulnya minat belajar masyarakat sehingga timbul pula motivasi 

yang mampu mendorong masyarakat memiliki dan menambah pengetahuan, 

perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Kegiatan belajar dan 

keterampilan ini biasanya diikuti oleh anak-anak dan ibu-ibu rumah tangga. 

Kegiatan belajar yang dilakukan di TBM Cerdas mampu menarik masyarakat 

sekitar untuk mengikuti kegiatan yang diselanggarakan setiap hari minggu secara 

bergantian. Hari minggu dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan belajar 

karena waktu libur sekolah anak-anak dan waktunya cukup panjang. Hari minggu 

pertama biasanya digunakan untuk belajar bahasa inggris dan belajar gerak tari. 

Hari minggu kedua digunakan untuk belajar komputer dan keterampilan, begitu 
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selanjutnya secara bergantian atau selang-seling sehingga tidak membuat jenuh 

pengunjung saat mengikuti kegiatan belajar. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu 

Roosmilarsih sebagai kepala TBM Cerdas yang mengatakan dengan adanya 

kegiatan belajar bersama seperti belajar bahasa inggris, komputer dan menari, 

anak-anak selalu selalu datang dan mengikuti kegiatan belajar di TBM Cerdas ini. 

Kegiatan keterampilan yang dilakukan adalah membuat bros dan membuat 

tempat buku dari kardus bekas. Kegiatan keterampilan juga dimaksudkan agar 

menambah kretivitas masyarakat sekitar sehingga dapat bermanfaat. Dari hasil 

penelitian anak-anak dan ibu-ibu yang mengikuti kegiatan sanagt antusias dan 

merasa senang. Jarang sekali terlihat yang merasa bosan saat mengikuti kegiatan, 

justru mereka terlihat sangat menikmati. Bahkan yang mengikuti kegiatan tersebut 

jumlahnya selalu banyak dan kegiatan belajar selalu dinantikan anak-anak dan  

ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti kegiatan keterampilan membuat bros. 

Anak-anak dan ibu-ibu yang datang mengikuti kegiatan terlihat sangat 

gembira setelah kegiatan belajar selesai, dalam mendukung kegiatan belajar media 

yang digunakan sederhana dan cukup memadai. Sehingga masyarakat dapat 

belajar dengan lancar. Media yang digunakan adalah laptop, papan tulis, dan 

sound sistem, dan lainnya, media tersebut adalah milik kepala TBM Cerdas. 

Secara ikhlas barang-barang pribadi beliau dijadikan untuk kepentingan TBM 

Cerdas, karena belum adanya anggaran operasional untuk membeli barang-barang 

tersebut. Namun demikian kepala dan pengelola tidak mempermasalahkan hal 

tersebut, bagi mereka dengan berjalannya kegiatan yang ada dapat memberikan 

manfaat untuk masyarakat. Saat kegiatan belalajar berlangsung terlihat anak-anak 
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dan ibu-ibu sangat konsen dan menikmati cara penyempaian dan menerangkan 

yang disampaikan oleh kepala dan pengelola. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Warokhmah sebagai pengunjung, dia mengatakan bahwa saat kegiatan 

berlangsung sangat menyenangkan dan ibu Roomilarsih sangat sabar saat 

mengajar. Kegiatan belajar tersebut dapat menambah waktu belajar anak-anak dan 

ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan waktu luangnya yang digunakan untuk 

mengikuti kegiatan belajar dan keterampilan. Selain mengikuti kegiatan belajar, 

anak-anak juga mengerjakan pekerjaan rumah di TBM Cerdas ini mereka tidak 

sungkan bertanya ke kepala atau pengelola saat mengalami kesulitan saat 

mengerjakan pekerjaan rumah tersebut, kepala dan pengelola juga tidak keberatan 

membantu mereka. 

4.1.2.2. Sumber informasi Masyarakat 

 TBM Cerdas sebagai sumber informasi bagi masyarakat merupakan salah 

satu peran penting, masyarakat dapat memperoleh informasi yang bersangkutan 

dengan TBM Cerdas maupun hal lain. Masyarakat dapat memperoleh informasi 

mengenai pengetahuan dengan buku-buku yang tersedia. Informasi yang di dapat 

juga tidak hanya mengenai pengetahuan tetapi mengenai hal-hal yang 

bersangkutan dengan desa Wringinagung. 

 Ibu Roosmilarsih sebagai kepala TBM Cerdas tidak pernah pelit untuk 

membagikan informasi untuk pengunjung, beliau selalu memberikan informasi 

kepada pengunjung tentang adanya buku baru, informasi tentang hasil kegiatan 

PKK dan informasi yang berkaitan dengan pnpm yang ada di desa wringinagung. 
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Hal ini disampaikan oleh ibu Roosmilarsih, beliau mengatakan bahwa setiap ada 

buku baru, masyarakat selalu diberitahu. Selain itu informasi tetang hasil rapat 

PKK yang diadakan di Balai desa selalu disampaikan kepada masyarakat 

misalnya informasi tentang kesehatan, sandang pangan, cara memanfaatkan 

pekarangan rumah dan informasi tentang bantuan dana untuk anak-anak sekolah 

dasar. Disamping itu informasi tentang pnpm seperti adanya program dari 

pemerintah dimana masyarakat terlibat dalam sarana dan prasarana pembangunan 

didesa baik pendidikan, agama dan infrastruktur. 

 Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui 

buku-buku yang tersedia, misalnya anak-anak mendapatkan tugas dari guru 

biasanya anak-anak membaca buku terlebih dahulu di TBM Cerdas atau 

masyarakat yang membutuhkan informasi lain bisa didapat dari membaca koran 

dan majalah yang tersedia. Koran dan majalah yang ada di beli bu ros atau didapat 

dari tempat beliau bekerja. Selain itu ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan 

refrensi baru untuk menambah pengetahuan memasak aneka masakan juga dapat 

diperoleh melalui buku panduan memasak yang ada di TBM Cerdas.  

Informasi merupakan sumber bagi masyarakat disekitar untuk mengetahui 

adanya hal-hal yang baru berkaitan dengan desa, masyarakat yang kebanyakan 

waktunya digunakan untuk bekerja kadang susah dan ketinggalan mendapatkan 

informasi baru. Dengan adanya TBM Cerdas ini dapat memudahkan dan 

membantu masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal ini juga disampaikan 

Nastiti sebagai pengunjung yang mengatakan bahwa ibu Roosmilarsih 
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memberitahu kepada masyarakat tentang informasi adanya bantuan dana untuk 

anak-anak sekolah dan informasi hasil rapat PKK atau pnpm. 

Informasi tersebut dapat membantu masyarakat yang tidak ada waktu 

untuk datang ke pertemuan PKK yang rutin diadakan di balai desa wringinagung. 

Karena kesibukan masyarakat yang bekerja sehingga tidak jarang masyarakat 

ketinggalan informasi baru. Ibu Roosmilarsih selalu menginformasikan kepada 

masyarakat tentang hasil rapat di desa atau hal-hal yang bersangkutan dengan 

bantuan desa, beliau memberikan informasi saat ada kerumunan ibu-ibu yang 

sedang duduk,saat tahlilan atau saat masyarakat sedang membaca. Tidak jarang 

pula ada masyarakat yang menanyakan langsung dengan datang ke TBM Cerdas. 

4.1.2.3.Kepala dan Pengelola berperan sebagai motivator dan pembimbing 

 TBM Cerdas ini berada di desa yang masih rendahnya tingkat pendidikan 

dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sebagai kepala 

dan pengelola ikut berperan penting pula untuk membantu mengembangkan 

pengetahuan masyarakat. Kepala dan pengelola dapat memberikan motivasi 

kepada masyarakat agar mempunyai minat yang besar untuk belajar. Selain itu 

pengelola juga dapat menjadi pembimbing untuk pengunjung agar memanfaatkan 

TBM yang ada. 

 Kepala TBM Cerdas ini memberikan motivasi kepada masyarakat agar 

mau datang untuk belajar sehingga akan timbul minat dari dalam diri masyarakat 

untuk berkembang. Dengan mengadakan kegiatan seperti belajar dan keterampilan 

dapat memunculkan semangat masyarakat untuk terus belajar. Karena belajar 



69 

 

 

dapat dilakukan dimana saja dan dengan siapa saja. Motivasi yang diberikan dapat 

berupa dorongan agar terus mau datang untuk membaca dan belajar. Kepala dan 

pengelola terus memotivasi masyarakat sehingga minat belajar akan terus muncul 

dari diri mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Agung sebagai pengunjung 

yang menyatakan kepala TBM Cerdas selalu mengajak remaja dan masyarakat 

lainnya datang ke TBM untuk membaca dan mengikuti kegiatan yang ada.  

 Kepala TBM Cerdas selalu mengajak masyarakat sekitar dan masyarakat 

lainnya untuk datang dan belajar. Hasil temuan yang dilakukan peneliti saat 

berada di Balai desa dengan beliau, ibu Roosmilarsih selalu memberitahu bahwa 

ada TBM Cerdas di dukuh blendo desa wringinagung dan mengajak beberapa 

masyarakat untuk belajar. Masyarakat juga dapat memanfaatkan TBM Cerdas 

unuk belajar dan mencari informasi. Disamping itu kepala dan pengelola sebagai 

pembimbing untuk pengunjung dan masyarakat saat berada dan menggunakan 

buku bacaan TBM Cerdas. Pengunjung dibimbing agar ikut serta dalam merawat 

dan menjaga buku bacaan atau buku-buku yang lainnya sehingga selalu dalam 

keadaan baik dan terawat. Bimbingan yang lain yang diberikan adalah saat ada 

pengunjung yang berkonsultasi atau bertyanya-tanya selalu diarahkan dengan 

baik. 

4.1.2.4.  Sumber hiburan untuk masyarakat 

 Sebagaian masyarakat memanfaatkan TBM Cerdas sebagai sumber 

hiburan yang murah dan bermanfaat, karena masyarakat dapat menghabiskan 

waktu luang dengan berada disini. Masyarakat dapat mengembangakan minat 
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belajar, mencari informasi serta berkumpul dengan sesama pengunjung yang 

lainnya. Buku-buku yang tersedia seperti buku cerita, resep masakan dan majalah 

juga termasuk dalam sumber hiburan masyarakat dalam bentuk buku bacaan. 

 Dari hasil penelitian banyak masyarakat yang datang tidak hanya untuk 

membaca buku pengetahuan tetapi banyak pula yang membaca buku cerita, koran, 

majalah dan sekedar berkunjung atau berkumpul dengan pengunjung lainnya 

untuk ngobrol-ngobrol. Karena TBM Cerdas menerapkan kebebasan tapi harus 

sopan maka masyarakat yang notabennya masyarakat desa merasa nyaman berada 

disini.   

Selain itu ada pula yang memanfaatkan TBM Cerdas ini sebagai hiburan 

saat mengisi waktu luang, dari hasil temuan banyak ibu-ibu yang mengikuti 

kegiatan keterampilan membuat bros dan membaca buku resep masakan, 

budidaya tanaman dan lainnya. Biasanya mereka datang setelah selesai mengurus 

pekerjaan rumah tangga atau saat tidak bekerja di kebun. Disamping itu banyak 

pula anak-anak dan remaja yang datang untuk memanfaatkan waktu liburnya 

daripada digunakan untuk bermain. Mereka lebih memilih datang dan untuk 

membaca buku cerita, komik dan mengikuti kegiatan yang ada. Hal ini sesuai 

dengan pernyatan Nastiti, yang mengatakan untuk mengisi waktu luang, selalu 

datang ke TBM untuk membaca buku resep masakan dan untuk mengobrol 

dengan ibu Roosmilarsih. Hal ini juga disampaikan oleh Agung yang menyatakan 

bahwa selain untuk membaca buku pengetahuan dia juga membaca buku cerita, 

novel dan koran untuk hiburan selain bermain. 
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Pihak TBM cerdas juga tidak keberatan jika ada masyarakat yang datang 

hanya untuk berkunjung atau ngobrol-ngobrol dengan pengelola dan masyarakat 

lainnya. Jika sebagian waktu dan kesempatan diisi dengan kegiatan belajar, 

membaca, dan melakukan hal-hal yang positif dan produktif, maka tidak ada atau 

kecil kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang negatif atau tidak bermanfaat, 

Disini TBM Cerdas dapat ikut berperan serta sebagai sumber hiburan untuk 

masyarakat.  

4.1.3 Kendala yang dihadapi 

Dalam pelaksanaannya sebuah program atau kegiatan pasti menemui 

kendala yang menjadi hambatan disetiap prosesnya. Kendala tersebut dapat 

muncul dari dalam maupun dari luar program. Kendala dapat berupa kendala 

sacara teknis dan non teknis. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, kendala 

yang dihadapi TBM Cerdas dalam meningkatkan minat belajar masyarakat 

antaralain : 

1. Buku bacaan dan jumlahnya yang masih terbatas 

 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Cerdas sebagai tempat untuk membaca, 

menyimpan, memelihara dan menggunakan buku bacaan sebisa mungkin 

menyediakan buku bacaan dan jumlah buku yang dapat digunakan pengunjung 

agar bisa memilih buku bacaan. TBM  Cerdas sudah mempunyai buku bacaan dan 

jumlah yang masih terhitung sedikit dengan 300 judul buku, buku bacaan yang 

dimiliki merupakan milik pribadi dari kepala tbm, jumlahnyapun masih terbatas. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Roosmilarsih, beliau mengatakan buku-buku 
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yang ada di TBM Cerdas ini adalah buku miik pribadi yang ditaruh dan dijadikan 

untuk buku bacaan masyarakat dan kendala lainnya adalah tempat penyimpanan 

buku yang kondisinya sudah mulai rusak. 

 Kendala tersebut yang menjadikan terbatasnya pengunjung dalam memilih 

buku bacaan yang baru, kalapun ada buku baru merupakan hasil pembelian 

pribadi yang dijadikan buku bacaan TBM Cerdas. Hal ini juga di jelaskan dengan 

pernyataan Ruqoyah yang mengatakan bahwa buku-buku yang dijadikan buku 

bacaan untuk masyarakat adalah buku milik ibu Roosmilarsih. 

 Dari hasil temuan buku bacaan dan jumlahnya yang terbatas saat ada 

bapak-bapak yang pulang dari kebun datang ke TBM Cerdas untuk menanyakan 

adanya buku tentang cara menanam pohon dengan teknik hydroponik tetapi buku 

yang dicari tidak ada bukunya. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa buku 

bacaan dan jumlahnya yang masih terbatas. Hal ini menjadikan TBM Cerdas perlu 

menambah buku baru agar pengunjung dapat memilih dan membaca buku baru. 

 2. Tempat penyimpanan buku 

 TBM cerdas ini memiliki tempat penyimpanan buku yang digunakan 

untuk menaruh buku bacaan agar pengunjung lebih mudah dalam memilih buku. 

Tempat yang digunakan untuk menyimpan buku adalah lemari, setiap sap-sap 

lemari digunakan untuk menaruh buku. Dengan tempat yang seadanya digunakan 

untuk menaruh buku-buku yang kondisi tempatnya sudah agak rusak untuk 

digunakan menaruh buku. Hal tersebut menjadi kendala TBM Cerdas dalam 

memberikan layanan kepada pengunjung. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
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Ruqoyah yang mengatakan tempat yang digunakan menaruh buku adalah lemari 

yang sudah rusak, sehingga menjadi kendala di TBM ini, pihak TBM Cerdas ini 

sudah ada rencana untuk mengganti tetapi belum ada dananya. 

Kendala ini menjadikan hambatan untuk pengunjung saat mengambil buku 

yang kondisinya kadang berdebu karena butiran-butiran dari lemari yang keropos, 

meskipun selalu dibersihkan karena kondisi lemari yang sudah tua menjadikan 

lemari menjadi lapuk. Hal ini sejalan dengan pernyataan Agung yang mengatakan 

lemari yang digunakan untuk menaruh buku-buku sudah keropos sehingga ada 

butiran-butiran dan debu dari lemari tersebut. 

Hal ini menjadikan hambatan sarana dan prasana yang menjadi pendukung 

dalam meningkatkan minat belajar masyarakat. Kendala tersebut seharusnya dapat 

diminimalisir oleh pihak TBM Cerdas agar pengunjung dapat memanfaatkan 

sarana dan prasarana secara nyaman. 

3. Dukungan dari pemerintah desa maupun instansi terkait 

 Untuk tetap menjaga keeksistensian suatu program atau kegiatan 

memerlukan berbagai faktor pendukung dari luar yang dapat membantu 

kelancaran program atau kegiatan tersebut. Hal ini yang menjadi salah satu 

kendala nonteknis yang dihadapi TBM Cerdas dalam meningkatkan minat belajar 

masyarakat. 

 Kurangnya dukungan pemerintah desa dan instansi terkait yang 

menjadikan hambatan dalam mengembangkan TBM Cerdas ini. Pemerintah desa 

dan instansi terkait seharusnya mendukung sepenuhnya keberadaan TBM Cerdas 
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ini. Kendala ini sesuai dengan pernyataan ibu Roosmilarsih, beliau mengatakan 

bahwa yang menjadi kendala dalam mengembangkan TBM Cerdas ini kurangnya 

dukungan dan perhatian pemerintah desa dan instansi terkait. 

Seharusnya pemerintah desa dan instansi terkait mendukung sepenuhnya 

keberadaan dan membantu menunjang kebutuhan yang diperlukan TBM Cerdas. 

Kurangnya dukungan dan perhatian pemerintah yang dirasakan adalah dalam 

bentuk dukungan dan bantuan sarana dan prasana, bantuan menunjang buku 

bacaan, dan dukungan untuk memberi motivasi dan semangat bagi kepala dan 

pengelola. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ruqoyah yang mengatakan 

kurangnya dukungan pemerintah dan jarang adanya bantuan untuk TBM Cerdas. 

Dengan kurangnya dukungan dan perhatian pemerintah dan intansi terkait 

dapat menurunkan keeksistensian TBM Cerdas ini serta menurunnya semangat 

kepala dan pengelola karena kebingungan dalam mengembangkan dan mengelola 

TBM Cerdas. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Peran TBM Cerdas dalam meningkatkan minat belajar masyarakat 

Pada dasarnya TBM Cerdas mempunyai peran dan posisi yang strategis 

didalam kehidupan lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Desa 

Wringinagung Kec. Doro Kab. Pekalongan. TBM Cerdas yang berfungsi dengan 

baik mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat desa. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Anton Moelyono (1949) yang menyatakan peran 

(role) adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan 

akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, 

atau “perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat”. jika ditunjukan pada hal yang bersifat kolektif 

didalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peran 

berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang 

berkedudukan didalam sebuah masyarakat”. 

 Selanjutnya TBM Cerdas ini dikembangkan sebagai tempat belajar, 

sumber informasi dan sebagai tempat rekreasi dan berkumpul masyarakat dalam 

mengembangkan keterampilan dan pengetahuan demi kemajuan dan 

mencerdaskan masyarakat desa Wringinagung. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Muhsin Kalida (2012 : 6) bahwa TBM sebagai sumber informasi yang berguna 

bagi keperluan umum, sumber belajar bagi masyarakat, tempat yang memiliki 

sifat rekreatif melalui bahan bacaan, memperkaya pengalaman dan penumbuhan 

kegiatan belajar masyarakat, bahkan bisa berfungsi sebagai wahana 
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pengembangan life skills. Kegiatan itu sekaligus sebagai usaha untuk menghindari 

berkembangnya kebiasaan buruk dan kejahatan seperti kenakalan remaja dan 

perilaku menyimpang dan lain sebagainya. Sarana belajar dapat berkembang dan 

berfungsi baik, maka ada harapan bahwa dalam waktu yang tidak lama akan 

terwujud masyarakat desa yang gemar belajar. Suatu masyarakat yang belajar 

menuju masyarakat informasi pada gilirannya akan terwujud pula masyarakat 

yang cerdas.  

Suatu hal yang perlu dipikirkan dengan baik adalah cara memelihara dan 

mengisi kegiatan secara rutin dan berkelanjutan. Kebiasaan yang ada pada 

masyarakat adalah bisa membangun tetapi kurang dapat memelihara. Untuk 

mengisi TBM Cerdas dengan buku bacaan yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan tidaklah mudah. Oleh sebab itu sejak awal perlu dipikirkan apa 

yang akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana cara 

melaksanakan dan mengapa hal itu perlu, tanpa pemikiran yang matang dan 

persiapan yang baik, maka mustahil sarana dan fasilitas TBM Cerdas ini dapat 

bertahan lama. Dengan optimis untuk dapat mengembangkan TBM Cerdas yang 

berada di desa Wringinagung dengan penyediaan buku-buku bacaan yang praktis 

dan berguna sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan 

Buku Pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) bahwa pengadaan 

dan penyediaan bahan pustaka seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan para 

pemakai jasa TBM (masyarakat setempat). Misalnya masyarakat yang ada di 

daerah pertanian sawah, kebutuhan sarana bacaannya adalah berbeda dengan 

masyarakat yang ada di daerah perkebunan kelapa sawit, atau masyarakat yang 
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ada di pegunungan dengan masyarakat di pantai atau masyarakat yang tinggal di 

perkotaan akan sangat berbeda kebutuhan sarana bacaannya. Hal semacam inilah 

yang perlu diperhatikan oleh pengelola TBM. Dengan hal tersebut TBM Cerdas 

berperan sangat penting untuk meningkatkan minat belajar dan kemajuan 

masyarakat desa Wringinagung menjadi lebih baik.  

Masyarakat dapat menggunakan buku bacaan dan memanfaatkan TBM 

Cerdas ini, dengan memberikan layanan bagi masyarakat sekitar diharapkan 

mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan belajar disini. Minat belajar 

masyarakat terlihat masyarakat yang datang ke TBM Cerdas untuk membaca 

buku-buku yang ada. Dengan mengembangkan kegiatan belajar yang berupa 

membaca untuk anak-anak dan orang dewasa diharapkan akan terbentuk 

kegemaran dan kebiasaan untuk membaca. Hal ini merupakan peran TBM Cerdas 

dalam ikut mempersiapkan generasi muda sebagai generasi yang gemar membaca, 

berpengetahuan dan berwawasan luas di masa depan. Semua masyarakat 

diharapkan bersedia memberikan dukungan dan bantuan nyata yang dibutuhkan 

untuk membentuk kegemaran dan kebiasaan membaca masyarakat.  Suatu 

kebiasaan yang positif dan produktif sebagai modal utama untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, disamping 

persyaratan-persyaratan lain (Sutarno NS, 2008 : 55). 

 Informasi pada masa sekarang ini sangat penting bagi kehidupan 

manusia,informasi yang ada saat ini terus berkembang dengan pesat. Sehingga 

informasi harus terus diakses oleh masyarakat luas, tak terkecuali masyarakat 

desa. Semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi maka akan bertambah 
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maju kehidupan dan pengetahuannya jika sebaliknya masyarakat kurang 

mendapatkan informasi maka akan semakin ketinggalan dengan masyarakat yang 

lainnya. Informasi yang dibutuhkan masyarakat desa masih terkendala oleh 

rendahnya tingkat pengetahuan mereka untuk mencari informasi tersebut, dengan 

adanya TBM Cerdas yang menyediakan informasi bagi masyarakat desa 

khususnya masyarakat desa Wringinagung baik berupa buku bacaan dan informasi 

yang disampaikan oleh pihak TBM Cerdas ini.  

Untuk mendapatkan informasi, masyarakat dapat belajar dari apa yang 

diperoleh dari informasi tersebut hal ini dapat meningkatkan minat belajar 

masyarakat sekitar. Dengan adanya kegiatan belajar diharapkan masyarakat akan 

semakin cerdas. Kepala dan pengelola memotivasi masyarakat agar mau datang 

untuk belajar di TBM yang ada. Dengan terus memberikan motivasi dan 

membimbing masyarakat bahwa belajar itu penting karena dapat memberikan 

perubahan yang positif bagi masyarakat. Disamping itu TBM Cerdas juga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber hiburan yang sehat, gratis, dan banyak 

pengetahuan. Sumber hiburan yang didapat dari buku bacaan yang tersedia. 

Dengan membaca buku-buku yang ringan seperti cerita, legenda, resep masakan 

dan majalah. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tempat berkumpul 

masyarakat sekitar TBM untuk mempererat hubungan dengan tetangga. 

 Disini TBM Cerdas memiliki diketahui dapat berperan dalam 

meningkatkan minat belajar masyarakat dengan adanya kegiatan belajar yang 

berupa layanan membaca untuk masyarakat dankegiatan belajar bersama, 

berperan sebagai sumber informasi masyarakat, kepala dan pengelola berperan 
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sebagai motivator dan pembimbing masyarakat serta berperan sebagai sumber 

hiburan yang positif bagi masyarakat untuk meningkatkan minat belajar 

masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutarno NS (2006 :68) yang 

menyatakan Taman Bacaan Masyarakat berperan sebagai sumber informasi dan 

sarana belajar yang penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta 

membangun komunitas antara sesama pengguna taman bacaan masyarakat 

lainnya.Secara umum taman bacaan masyarakat merupakan sumber informasi, 

pendidikan, penelitian, observasi, dan pelestarian khasanah budaya bangsa serta 

tempat rekreasi sehat, murah, dan bermanfaat. 

4.2.1.1 Sumber Belajar Masyarakat 

 TBM Cerdas dapat dimanfaatkan sebagai tempat mengembangkan minat 

dan kebiaasan belajar bagi masyarakat, remaja, anak-anak dan mereka yang 

berminat. Kebiasaan belajar tidak tumbuh dengan sendirinya tetapi perlu 

dilakukan sejak kecil dan dipupuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutarno NS 

(2008 : 53) yang menyatakan minat, kegemaran dan kebiasaan membaca 

seharusnya dipupuk dari usia dini. Dalam dunia pendidikan dikenal dengan 

pendidikan anak usia dini (PAUD).  

 Oleh karena itu semestinya TBM Cerdas menyediakan buku bacaan yang 

memadai dan dapat merangsang minat belajar masyarakat. Apabila minat itu telah 

terbentuk sejak dini maka pada saatnya akan lebih mudah mengarahkan mereka 

rajin belajar dan datang ke TBM Cerdas ini. Kebiasaan membaca yang menjadi 

kegiatan belajar yang ada di TBM Cerdas harus dipelihara agar terus berkembang. 

Sebuah kebiasaan membaca dibentuk melalui proses yang harus dilalui dengan 
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kesabaran, ketekunan, dan hasilnya dapat dinikmati oleh yang bersangkutan. 

Sementara manfaatnya akan dirasakan setiap saat untuk waktu yang lama. Tanpa 

keberadaan TBM Cerdas di desa Wringinagung yang melayani pengunjungnya 

maka kebiasaan itu tidak akan terwujud. Hal ini sesuai dengan kutipan dalam 

Jounal of Ekonometri Ve Istatistik (2007) yang menyebutkan “The survival of 

library very much depends on the benefits it brings to users. Its existence will be 

in question when users begin looking for alternatives to library services. One way 

to show value is by providing quality service. It is therefore important for the 

library to be aware of changging users expectations, and to continually strive to 

provide quality service to its users”. Yang artinya adalah “Kelangsungan hidup 

perpustakaan sangat tergantung pada manfaat yang membawa kepada pengguna. 

Keberadaannya akan dipertanyakan ketika pengguna mulai mencari alternatif 

untuk layanan perpustakaan. Salah satu cara untuk menunjukkan nilai adalah 

dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu penting untuk 

perpustakaan untuk menyadari perubahan harapan pengguna, dan untuk terus 

berusaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para 

penggunanya”. 

Kegiatan belajar yang ada di TBM Cerdas salah satunya berupa layanan 

membaca yang diterapkan di TBM Cerdas ini adalah layanan membaca di tempat 

karena belum adanya layanan untuk meminjam buku. Masyarakat hanya 

diperbolehkan membaca buku di tempat. Namun hal itu tidak menjadi masalah 

karena dari hasil observasi yang dilakukan masyarakat tetap datang ke TBM 

Cerdas ini untuk membaca. Ruang yang digunakan untuk membaca dan belajar 
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cukup luas sehingga tidak menjadi masalah jika layanan membaca harus di 

tempat. Dari hasil observasi yang dilakukan ditemukan bahwa ada masyarakat 

yang baru mengetahui adanya TBM disekitar tempat tinggalnya dan datang ke 

TBM Cerdas ini untuk membaca karena hanya lulus sekolah dasar maka 

membacanya agak terbata-bata dan belum lancar, masyarakat tersebut tidak patah 

semangat dan tetap terus membaca. Hal ini sejalan dengan pendapat Bigi 

Pangestuti (dalam Muhsin Kalida, 2014 : 96) bahwa Layanan mebaca di tempat, 

yakni untuk layanan ini kami menyediakan ruangan yang nyaman didukung 

dengan variasi bahan bacaan bermutu sesuai dengan kebutuhan pengunjung. 

Untuk dapat menyediakan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan perlu berupaya 

untuk menemukan minat dan karakteristik pengunjung. 

Dalam mendukung layanan membaca untuk masyarakat, TBM Cerdas juga 

memberikan layanan yang dapat berupa pelayanan waktu, layanan pemilihan 

buku, merawat buku dan memelihara kebersihan dan kenyamanan ruangan. 

Layanan tersebut yang diberikan untuk masyarakat haruslah berkualitas sehingga 

dapat meningkat minat masyarakat untuk belajar.  

Layanan waktu yang diberikan dimulai dari membuka TBM dan waktu 

layanan yang cukup lama. TBM Cerdas ini dibuka biasanya pada saat kepala 

TBM pulang kerja, karena berada di rumah kepala TBM Cerdas sehingga layanan 

waktu menyesuaikan tapi tidak jarang kadang dibuka terlebih dahulu oleh anak 

kepala TBM Cerdas yang masih sekolah dasar dan biasanya anak-anak sekolah 

dasar datang bersama-sama. Pada hari sabtu dan minggu TBM Cerdas ini dibuka 

lebih awal, hari sabtu buka pada jam 11.00 WIB sampe sore dan hari minggu buka 
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pada pagi hari. Tidak jarang pula apabila pada malam hari ada masyarakat yang 

membutuhkan bantuan, ingin membaca buku dan menanyakan informasi, kepala 

TBM Cerdas siap melayani pengunjung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muhsin 

Kalida (2014 : 22) bahwa jam kunjung layanan TBM juga lebih fleksibel, karena 

TBM bisa mengatur waktu yang disesuaikan antara pengelola dan masyarakat. 

Selain layanan waktu, juga memberikan layanan tenaga, yang dilakukan setiap 

ada pengunjung anak-anak yang rumahnya jauh setelah selesai melakukan 

kegiatan di TBM Cerdas seperti membaca, belajar atau mengikuti kegiatan 

keterampilan pasti diantarkan pulang kerumah. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutarno NS (2008 : 102) Pelaksanaan 

Layanan mencangkup : kelompok pemakai, misalnya anak-anak (SD, SMP 

sederajat), remaja, dewasa, termasuk lansia. Dan semestinya ditujukan untuk 

melayani semua orang desa itu, bahkan jika mungkin orang lain disekitar desa itu, 

jadi tidak dibatasi dengan kriteria umur, pendidikan, pekerjaan, etnis, agama, dan 

strata sosial ekonomi dan budaya, termasuk kaum penyandang cacat (disabilities). 

Layanan membaca ditempat, dapat melayani membaca di tempat dengan kapasitas 

ruangan yang ada, waktu yang memadai. Pengunjung dapat rileks dan belajar serta 

mencari hiburan ringan, murah, sehat dan bermanfaat, diantaranya buku-buku 

bacaan populer, bacaan ringan, cerita, fiksi dan bacaan religius. Layanan 

peminjaman/pengembalian, memberikan layanan peminjaman untuk dibawa 

keluar/pulang karena mereka terbatas waktunya untuk membaca di tempat. 

Layanan refrensi, sebagian koleksi bersifat rujukan, jadi harus memberikan 

layanan itu, termasuk panduan untuk menggunakannya bagi mereka yang belum 
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berpengalaman. Fasilitasi bimbingan dan penyuluhan, pengelola dapat 

memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pembinaan dan pengembangan.  

Layanan pemilihan buku yang diberikan TBM Cerdas berupa membantu 

memilihkan dan mengambilkan buku untuk pengunjung. Apabila ada pengunjung 

yang kesulitan dalam memilih atau mencari buku yang akan dibaca pengelola 

selalu membantu pengunjung dalam memilih dan mencarikan buku. Layanan 

pemilihan buku yang dilakukan pengelola memilihkan buku yang cocok untuk 

dibaca oleh pengunjung anak-anak supaya anak-anak tidak salah membaca buku.  

Buku bacaan yang terdapat di TBM Cerdas merupakan buku bacaan yang 

baik dan banyak pengetahuannya untuk dibaca oleh pengunjung tetapi pengelola 

juga memperhatikan setiap bahan bacaan yang dipilih anak-anak. Disamping 

pemilihan buku pengelola TBM Cerdas juga membantu pengunjung yang 

kesulitan mencari buku, pengelola dengan siap membantu pengunjung mencarikan 

buku yang dibutuhkan.   

Selanjutnya merawat buku juga termasuk dalam layanan karena buku-

buku yang terawat akan menjadikan pengunjung merasa senang dan nyaman saat 

membaca buku. TBM Cerdas mengupayakan buku bacaan agar dalam keadaan 

yang baik dan lengkap sehingga siap digunakan sewaktu-waktu. Berbagai hal 

yang dapat menggangu kebersihan buku yang harus dipelihara dan dirawat 

antaralain debu, rayap, serangga/kutu buku, tikus atau temperatur yang kurang 

sesuai dapat sewaktu-waktu datang dan merusak bahan bacaan. Sinar matahari 

yang langsung mengenai buku memudahkan warnanya berubah menjadi pudar. 

Kelembapan suhu juga dapat mempengaruhi buku yang bahan utamanya kertas, 
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sehingga mudah sobek, lapuk, patah dan rentan rusak. Perawatan dan 

pemeliharaan yang baik menjadikan semua barang dan buku dalam keadaan baik, 

meskipun cara merawatnya sederhana. Buku yang terawat dengan baik dapat 

menarik minat pengunjung untuk datang dan menggunakan serta memanfaatkan 

buku misalnya untuk belajar. 

Merawat buku dilakukan dengan cara membersihkan buku-buku dan 

memberi buku pengawet agar tetap bersih dan baik. Yang dilakukan dalam 

merawat buku adalah menyampul buku, membersihkan buku dengan dilap, dan 

mengatur buku-buku sesuai dengan urutan nomor klasifikasi. Hal tersebut 

dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke TBM 

Cerdas ini agar merasa puas dan senang saat membaca buku.  

Menjaga kebersihan ruangan juga diperhatikan, memelihara kebersihan 

dan kenyamanan ruangan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan. Didukung 

dengan ruangan yang cukup luas menjadikan ruangan sangat nyaman digunakan 

saat belajar. Keadaan ruangan yang bersih juga menjadikan pengunjung betah 

berada di TBM Cerdas ini, tidak jarang terlihat anak-anak membaca dengan 

tengkurap dilantai atau dikarpet, suasana yang santai membuat pengunjung bebas 

melakukan hal saat membaca. Pengelola juga tidak keberatan dengan tingkah 

yang dilakukan oleh anak-anak tersebut karena pihak TBM Cerdas sangat santai 

dan menganggap sangat wajar dilakukan oleh anak-anak. Hal tersebut 

dikarenakan agar masyarakat senyaman mungkin merasa senang dan bebas berada 

di TBM Cerdas. Hal yang terkait dengan perawatan dan pemeliharaan tersebut 

sesui dengan pernyataan Sutarno NS (2008 : 104) yang menyatakan pemeliharaan 
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dan perawatan dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti penataan dan suasana 

ruang perpustakaan, lingkungan yang bersih, terbebas dari gangguan kegaduhan, 

bising suara, terbebas bencana banjir, sirkulasi udara yang lancar, susunan koleksi 

yang teratur, kelengkapan fasilitas dan kemudahan lainnya.  

Disini TBM Cerdas berperan dalam meningkatkan minat belajar dengan 

adanya kegiatan belajar yang berupa layanan membaca masyarakat dari segi 

layanan yang diberikan. Hal tersebut dapat menarik masyarakat untuk datang 

kesini untuk membaca dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Sejalan dengan 

pernyataan Muhsin Kalida (2014 : 3) dalam konteks inilah TBM memiliki peran 

strategis untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka untuk mendorong 

dan menstimulasi masyarakat agar tumbuh dan meningkat minat dan motivasinya 

dalam membaca, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki budaya membaca 

(reading society). 

 TBM Cerdas yang dikelola dan berfungsi dengan baik merupakan salah 

satu sarana dan tempat untuk belajar, menggali dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, menambah wawasan dan keterampilan masyarakat disekitarnya. 

TBM Cerdas ini sebagai pusat kegiatan dan sumber belajar dalam lingkup 

pendidikan norformal yaitu belajar sendiri atau berdiskusi dengan teman, orang 

lain, dan pengelola. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhsin Kalida (2012 : 2) 

bahwa TBM sebagai sumber belajar masyarakat memiliki kedudukan srategis 

dalam mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat dapat melakukan proses 

pendidikan nonformal sepanjang hayat melalui fasilitas yang disediakan dan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh TBM. Keberadaan sumber belajar ditengah-
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tengah masyarakat ini diharapkan mampu mendorong dan mempercepat 

terwujudnya masyarakat belajar (learning society). 

Di TBM Cerdas ini terdapat kegiatan belajar bersama untuk anak-anak 

seperti belajar bahasa inggris, belajar komputer, gerak dan tari serta keterampilan 

membuat bros. Menurut Ratih Rahmawati dan Blasius Sudarsono (2012 : 61) 

yang menyatakan salah satu yang berperan dalam menghidupkan TBM yang lebih 

dekat dengan anak, bahwa TBM bukan sekedar tempat membaca tetapi 

manfaatnya yang nyata dari keberadaan TBM harus dapat dirasakan oleh 

masyarakat. TBM juga harus „jemput bola‟ artinya kretif menarik pengunjung 

seperti mengadakan kegiatan.  Kegiatan yang diadakan dimaksudkan untuk 

meningkatkan minat belajar agar dapat menambah pengetahuan dan kreativitas 

anak-anak dan masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Skinner 

dalam Rifa‟i, (2009:106) belajar adalah proses perubahan perilaku berkat 

pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, 

baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahkan meliputi 

segenap organisme atau pribadi. Kegiatan dalam proses pembelajaran seperti 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi 

pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku. Menurut 

Nasution(dalam Joko Sutarto 2007 :125) bahwa belajar sebagai perubahan 

kelakuan berkat pengalaman dan latihan. Dengan kegiatan belajar yang terus 

menerus dilakukan dapat menimbulkan minat belajar.Minat belajar adalah 

perhatian seseorang terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, 

partisipasi dan keaktifan dalam belajar. 
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Dari hasil observasi yang dilakukan anak-anak sangat antusias saat 

mengikuti kegiatan belajar, anak-anak terlihat sangat gembira pada saat akan 

diadakan belajar bersama, seperti saat belajar bahasa inggris, belajar komputer, 

dan menari. Anak-anak secara bergantian mau menjawab dan mengajukan 

pertanyaan, dan terlihat anak-anak merasa senang dan nyaman saat kegiatan 

belajar berlangsung. Selain itu kegiatan keterampilan juga dapat diikuti oleh 

masyarakat lainnya, biasanya yang mengikuti kegiatan keterampilan ini adalah 

ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu juga terlihat sangat antusias dan senang saat 

membuat keterampilan bros dan kardus bekas untuk dijadikan tempat buku dan 

lainnya yang bermanfaat.  

 Disini peran TBM Cerdas juga menambah waktu belajar bagi anak-anak 

dan masyarakat lainnya. Fasilitas milik dan untuk masyarakat itu akan 

memberikan nilai tambah, hidup masyarakat desa yang dalam suasana harmonis 

dan selaras itu tidak boleh terisolasi karena terbatasnya sarana belajar. Pada 

dasarnya TBM Cerdas merupakan sumber belajar yang tak pernah kering ilmu 

pengetahuan dan informasi. Masyarakat sekitar yang sudah mengerti dan 

memahami pentingnya TBM Cerdas diharapkan akan sering berkunjung kesini. 

Mereka dapat memanfaatkan kegiatan belajar itu dan buku bacaan yang tersedia 

akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan keterampilan itu untuk 

menambah kreativitas dan pengetahuan dan dapat diterapkan dalam kegiatan 

dirumah. Berbagai sumber bacaan mengandung pengetahuan praktis dan teknis 

tertentu dapat digali dan diterapkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sutarno 

NS (2008 : 57) bahwa keterampilan itu adalah pengetahuan praktis dan pragmatis 
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yang diterapkan dalam kegiatan nyata dirumah atau tempat kerja, berwirausaha, 

antara lain teknologi tepat guna, cara bercocok tanam, budidaya ekonomi kecil 

dan menengah, teknologi pasca panen, keterampilan mengolah hasil pertanian, 

perkebunan dan perikanan, peternakan, merias dan menata rambut, memasak dan 

tata boga, meningkatkan kualitas kerajinan tangan dan industri rumah tangga. 

4.2.1.2 Sumber informasi masyarakat  

Sumber informasi di TBM Cerdas ini adalah seluruh buku bacaan, buku 

bacaan pertama yang disediakan pada waktu mendirikan TBM Cerdas. Oleh 

karena itu penanggungjawab TBM Cerdas harus memperhatikan perkembangan 

sumber informasi itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muhsin Kalida (2014 : 3) 

TBM adalah sebuah lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat akan 

informasi mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk bahan bacaan dan bahan 

pustaka lainnya. Buku bacaan yang ada digunakan untuk daya tarik utama bagi 

pengunjung. Buku bacaan untuk memenuhi standar biasanya terdiri atas jenis, 

kualitas, jumlah dan komposisi yang meliputi buku minimal 1.500 (5000) eks, 

dengan komposisi 40% fiksi dan 60% nonfiksi, majalah minimal 10 judul, koran 

minimal 5 judul (Sutarno NS, 2008 : 74). 

Selain sumber informasi yang berupa buku bacaan, TBM Cerdas juga 

memberikan informasi untuk masyarakat yang berupa informasi yang berkaitan 

dengan desa. Masyarakat disekitar dapat mengetahui adanya hal-hal yang baru, 

masyarakat yang kebanyakan waktunya digunakan untuk bekerja kadang susah 

dan ketinggalan mendapatkan informasi baru. Adanya TBM Cerdas ini dapat 

memudahkan dan membantu masyarakat untuk memperoleh informasi.  
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Informasi yang diberikan tentang hasil rapat PKK dan pnpm desa, 

informasi tersebut dapat membantu masyarakat yang tidak ada waktu untuk 

datang ke pertemuan PKK yang rutin diadakan di balai desa Wringinagung. 

Karena kesibukan masyarakat yang bekerja sehingga tidak jarang masyarakat 

ketinggalan informasi tersebut. Ibu Roosmilarsih selalu menginformasikan kepada 

masyarakat tentang hasil rapat di desa atau hal-hal yang bersangkutan dengan 

bantuan desa, beliau memberikan informasi saat ada kerumunan ibu-ibu yang 

sedang duduk,saat tahlilan atau saat masyarakat sedang membaca. Tidak jarang 

pula ada masyarakat yang menanyakan langsung dengan datang ke TBM Cerdas. 

 Informasi yang berguna untuk masyarakat merupakan salah satu peran 

TBM Cerdas yang dapat membantu masyarakat sekitar agar tidak ketinggalan 

informasi baru. Masyarakat desa yang semakin mendapatkan informasi baru akan 

menjadi masyarakat desa yang maju, namun sebaliknya jika masyarakat desa  

kekurangan informasi maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang tertinggal 

informasi.  

4.2.1.3 Kepala dan Pengelola TBM berperan sebagai motivator dan 

pembimbing 

 TBM Cerdas sebagai tempat yang bertujuan untuk meningkatkan minat 

belajar masyarakat dengan menyediakan akses buku bacaan. Pengelola berperan 

sebagai motivator sekaligus juga sebagai pelaku kegiatan lainnya. Lokasinya yang  

berada di desa yang masih rendah tingkat pendidikan dan kurangnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sebagai kepala dan pengelola ikut 

berperan penting pula untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat. Kepala 
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dan pengelola dapat memberikan motivasi kepada pengunjung agar mempunyai 

minat yang besar untuk belajar. Selain itu pengelola juga dapat menjadi 

pembimbing untuk pengunjung agar memanfaatkan TBM yang ada. Menurut 

Muhsin Kalida (2014 : 8) bahwa pengelola TBM juga berperan dalam 

memberikan motivasi, pembinaan, dan pelatihan, sedangkan kelanjutan 

pengelolaan dan operasional TBM dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. 

 Di TBM Cerdas ini kepala tbm memberikan motivasi kepada masyarakat 

agar mau datang untuk belajar sehingga akan timbul minat dari dalam diri 

masyarakat untuk berkembang. Dengan mengadakan kegiatan seperti belajar dan 

keterampilan dapat memunculkan semangat pengunjung untuk terus belajar. 

Motivasi yang diberikan dapat berupa dorongan agar terus mau datang dan 

belajar. Kepala dan pengelola terus memotivasi masyarakat sehingga minat 

belajar akan terus muncul dari diri mereka.  

 Kepala dan pengelola selalu mengajak masyarakat sekitar TBM Cerdas 

dan masyarakat lainnya. Disamping itu kepala dan pengelola sebagai pembimbing 

untuk pengunjung dan masyarakat saat berada dan menggunakan TBM Cerdas. 

Pengunjung dibimbing agar ikut serta dalam merawat dan menjaga buku-buku 

yang ada sehingga selalu dalam keadaan baik dan terawat. Bimbingan yang lain 

yang diberikan adalah saat ada pengunjung yang berkonsultasi atau bertanya-

tanya selalu diarahkan dengan baik. Hal ini dijelasakan juga menurut Kemdikbud 

(dalam Ratih Rahmawati, 2012:30) lembaga pembudayaan kegemaran membaca 

masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan dibidang bahan bacaan, 

berupa buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multi media lainnya, yang 
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dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan 

kegiatan literasi lainnya, dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai 

motivator. 

 TBM Cerdas yang terkesan sederhana dan humanis terlihat dari pengelola 

yang bersikap santai dan akrab dengan pengunjung bahkan tidak jarang menerima 

pengunjung kapanpun. Disinilah TBM Cerdas mampu mengidentifikasi diri 

sebagai tempat belajar dan melakukan kegiatan lainnya berbasis bacaan maupun 

kreativitas yang merupakan tempat yang sederhana, nonformal dan ramah 

ditambah dengan tidak adanya aturan yang mengikat pengunjung. Kepala dan 

pengelola yang mampu mendekatkan diri dengan masyarakat membuat 

masyarakat sekitar terbebas dari rasa sungkan untuk datang berkunjung kesini 

bahkan secara bersama mendukung kegiatan yang ada di TBM Cerdas.  

4.2.1.4 Sumber hiburan untuk masyarakat 

 Pada dasarnya TBM Cerdas memiliki buku bacaan fiksi dan nonfiksi. 

Buku bacaan terdiri atas cerita rakyat, cerita fantasi legenda yang bersifat 

menghibur. Sementara itu buku bacaan nonfiksi terdiri atas ilmu pengetahuan 

umum, keterampilan dan informasi umum. Buku bacaan seperti surat kabar dan 

majalah merupakan bacaan yang baik, murah dan gratis untuk mencari hiburan 

atau rekreasi bagi mereka yang senang membaca.Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Muhsin Kalida (2014 : 57) bahwa bahan pustaka di TBM dapat 

digunakan sebagai wahana rekreasi intelektual. Sebuah rekreasi yang sehat sambil 

menambah pengetahuan dan wawasan. Menurut Sutarno NS (2008: 61) yang 
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menyatakan suatu hiburan batiniyah untuk mencari ketenangan, kesejukan, 

melatih kesabaran dalam mengisi relung-relung hati nurani seseorang. Ketenangan 

dan kepuasan batin merupakan sisi lain yang berfungsi menjadi penyeimbang dari 

hal-hal yang bersifat serba dunia atau materi yang kadang melelahkan, kering dan 

tak ada batasnya.  

 Hal ini rupanya dimanfaatkan secara oleh masyarakat sekitar TBM Cerdas. 

Manfaat itu perlu disampaikan oleh pengelola atau kepala TBM yang sudah 

berpengalaman, dalam pengelolaan membutuhkan tangan-tangan terampil, sabar 

dan semangat membimbing tanpa pamrih. TBM Cerdas akan lebih hidup jika 

masyarakat ingin mencari pengetahuan dan ketenangan, hal ini sesuai dengan 

pendapat Sutarno NS (2008 : 61) buku-buku tentang pengetahuan agama, 

misalnya dapat meningkatkan keyakinan umat penganut agama masing-masing. 

Buku sejarah dapat membangun kepribadian yang kuat dan cinta tanah air. Buku 

bacaan yang ringan dapat dibaca untuk mengisi untuk mengisi waktu senggang 

disela-sela kesibukan harian dan dapat dimanfaatkan. Semuanya dapat 

memberikan perasaan senang dan hiburan sehat yang bermanfaat ekonomis. 

Banyak masyarakat yang memanfaatkan buku bacaan sebagai sumber hiburan 

mereka, hal ini sesuai dengan hasil temuan dengan banyaknya anak-anak yang 

membaca buku-buku cerita dan lebih memanfaatkan waktu liburnya untuk 

membaca daripada bermain. Disamping itu juga ibu-ibu rumah tangga juga 

membaca buku resep masakan untuk mengisi waktu luangnya dan berkumpul 

dengan pengunjung lainnya untuk mengobrol atau sekitar berbincang tentang desa 

wringinagung. 
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 TBM Cerdas berperan sebagai hiburan atau rekreasi merupakan sisi lain 

kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sebagaimana kebutuhan lainnya. 

Hiburan di TBM Cerdas yang memberikan informasi, pengetahuan pasti berbeda 

dengan hiburan di tempat rekreasi yang lainnya. Meskipun saling dibutuhkan, 

tujuannya untuk menciptakan keseimbangan jiwa raga, lahir batin, fisik dan 

nonfisik. Dalam hal ini TBM Cerdas juga berperan serta dalam memberikan dan 

menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya 

pembentukan, penyelenggaraan, dan pembinaan TBM Cerdas ini merupakan 

langkah yang tepat, semua masyarakat desa diharapkan memberikan dukungan 

yang memadai dan mereka tentu akan tertarik ketika mengetahui manfaatnya. 

4.3 Kendala 

4.3.1 Kendala Teknis 

 Dalam pelaksanaannya sebuah program atau kegiatan pasti menemui 

kendala yang menjadi hambatan disetiap prosesnya. Kendala tersebut dapat 

muncul dari dalam maupun dari luar program. 

Kendala teknis merupakan halangan atau gangguan yang muncul dari 

dalam, kendala teknis yang dihadapi TBM Cerdas dalam meningkatkan minat 

belajar masyarakat adalah buku bacaan dan jumlahnya dan tempat penyimpanan 

buku. Kendala yang dihadapi TBM Cerdas antaralain : 

1. Buku bacaan dan jumlahnya 

 Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Cerdas sebagai tempat untuk 

membaca, menyimpan, memelihara dan menggunakan buku bacaan sebisa 
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mungkin menyediakan buku bacaan dan jumlah buku yang dapat 

digunakan pengunjung agar bisa memilih bahan bacaan. TBM  Cerdas 

sudah mempunyai buku bacaan dan jumlah yang masih terbatas dengan 

300 judul buku dan 400 ekssemplar, buku bacaan yang dimiliki 

merupakan milik pribadi dari penyelenggara. Buku bacaan yang tersedia 

jumlahnya seharusnya memenuhi standar yang telah ditentukan, hal 

tersebut yang dapat menarik dan mendorong masyarakat untuk datang dan 

membaca. Dengan adanya buku bacaan yang beragam dan jumlahnya yang 

banyak menjadikan masyarakat sebagai pengunjung dapat memilih buku 

yang akan dibacanya. Hal ini sejalan dengan Buku Pedoman Pengelolaan 

Taman Bacaan Masyarakat (2003 : 10) jumlah bahan pustaka maksimal 

1000 judul atau sekitar 2000 samapai dengan 3000 ekssemplar, yang 

terdiri dari buku-buku bacaan, majalah, surat kabar termasuk sarana audio 

visual seperti televis. Apabila seluruh TBM telah berkembang dan telah 

memiliki koleksi banahn pustaka lebih dari 1000 judul maka TBM itu 

akan semakin berkembang. Namun pada kenyataannya TBM cerdas hanya 

memiliki 300 judul buku dengan 400 ekssemplar. Jumlah tersebut masih 

sangat sedikit. Kendala tersebut yang menjadikan terbatasnya pengunjung 

dalam memilih buku bacaan yang baru, kalapun ada buku baru merupakan 

hasil pembelian pribadi yang dijadikan bahan bacaan TBM Cerdas. 

 Kendala tersebut ditemukan pada saat observasi yang dilakukan ada 

masyarakat yang baru pulang dari kebun dan datang ke TBM Cerdas untuk 

menyanakan ada atau tidaknya buku tentang cara menanam tanaman 
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dengan teknik hydroponik namun buku yang dicari tidak ada di TBM 

Cerdas ini. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa buku bacaan dan 

jumlahnya yang sedikit karena milik pribadi yang dijadikan koleksi bahan 

pustaka di TBM Cerdas. Hal ini menjadikan TBM Cerdas perlu menambah 

buku baru agar pengunjung dapat memilih dan membaca buku baru. 

 2. Tempat penyimpanan buku 

  TBM cerdas ini memiliki tempat penyimpanan buku yang 

digunakan untuk menaruh bahan bacaan agar pengunjung lebih mudah 

dalam memilih buku. Tempat yang digunakan untuk menyimpan buku 

adalah lemari, setiap sap-sap lemari digunakan untuk menaruh buku. 

Dengan tempat yang seadanya digunakan untuk menaruh buku-buku yang 

kondisi tempatnya sudah agak rusak dan tidak layak pakai untuk 

digunakan menaruh buku. Tempat yang seharusnya digunakan untuk 

menyimpan buku adalah lemari yang terbuka atau tidak memakai pintu. 

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Buku Pedoman Pengelolaan 

Taman Bacaan Masyarakat (2003 : 21) kegunaan rak atau lemari adalah 

untuk menyimpan buku-buku yang telah selesai diproses atau diolah. 

Setiap rak yang terdiri dari 6 susunan memuat kurang lebih 5000 buku 

bacaan, bagi TBM yang hanya memuat kurang lebih 1000 judul buku atau 

rata-rata 2000 ekssemplar buku yang membutuhkan 4 buah rak. 
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Tempat penyimpanan buku yang tertata dengan rapi akan mempermudah 

masyarakat sebagai pengunjung dan pengelola dalam mencari buku yang 

diperlukan 

Keadaan lemari yang digunakan untuk menyimpan buku sudah tidak layak 

pakai, kendala ini menjadikan hambatan untuk pengunjung saat 

mengambil buku yang kondisinya kadang berdebu karena butiran-butiran 

dari lemari yang keropos, meskipun selalu dibersihkan karena kondisi 

lemari yang sudah tua menjadikan lemari menjadi lapuk. 

Hal ini menjadikan hambatan sarana dan prasana yang menjadi pendukung 

dalam meningkatkan minat belajar masyarakat. kendala tersebut 

seharusnya dapat diminimalisir oleh pihak TBM Cerdas agar pengunjung 

dapat memanfaatkan sarana dan prasarana secara nyaman. 

4.3.2 Kendala NonTeknis 

 Kendala nonteknis adalah hambatan yang muncul dari luar program atau 

kegiatan. Kendala nonteknis yang dihadapi oleh TBM Cerdas dapat mengurangi 

perkembangan dan menjadikan lemahnya mental penyelenggra dan pengelola 

dalam mengelola TBM Cerdas ini. Hal yang terkait dengan kendala nonteksis 

yang di hadapi TBM Cerdas seperti : 

1. Dukungan dan Perhatian Pemerintah desa dan Instansi terkait 

 Instansi terkait dengan TBM antara lain lembaga-lembaga 

pemerintah, seperti pemerintah desa, kecamatan, kabupaten yaitu Dinas 
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Pendidikan yang mempunyai kedekaatn dengan dengan tugas dan 

fungsinya.  

Untuk tetap menjaga keeksistensian suatu program atau kegiatan 

memerlukan berbagai faktor pendukung dari luar yang dapat membantu 

kelancaran program atau kegiatan tersebut. Hal ini yang menjadi salah satu 

kendala nonteknis yang dihadapi TBM Cerdas dalam meningkatkan minat 

belajar masyarakat. 

 Kurangnya dukungan pemerintah desa dan instansi terkait yang 

menjadikan hambatan dalam mengembangkan TBM Cerdas ini. 

Pemerintah desa dan instansi terkait seharusnya mendukung sepenuhnya 

keberadaan TBM Cerdas ini. 

Pemerintah dan Instansi terkait diharapkan berperan aktif dalam 

memanfaatkan dan mendukung TBM Cerdas secara optimal dan dapat 

memajukan TBM Cerdas ini. Beberapa kendala dan hambatan yang 

dihadapi seharusnya mendapat perhatian dan campur tangan mereka. Peran 

itu sesuai dengan porsi dan keahlian dibidang pemerintah dan instansi 

masing-masing.  

Seharusnya pemerintah desa dan instansi terkait mendukung sepenuhnya 

keberadaan dan membantu menunjang kebutuhan yang diperlukan TBM 

Cerdas. Kurangnya dukungan dan perhatian pemerintah desa yang 

dirasakan adalah dalam bentuk dukungan dan bantuan sarana dan prasana, 
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bantuan menunjang buku bacaan, dan dukungan semanagat dan motivasi 

bagi kepala dan pengelola TBM Cerdas. 

Dengan kurangnya dukungan dan perhatian pemerintah desa dan intansi 

terkait dapat menurunkan keeksistensian TBM Cerdas ini serta 

menurunnya semangat kepala dan pengelola karena kebingungan 

mengelola TBM Cerdas. 

4.4 Hasil belajar 

 Hasil belajar yang dicapai oleh masyarakat terutama anak-anak dan ibu-

ibu rumah tangga yang mengikuti kegiatan belajar yang ada di TBM Cerdas 

adalah masyarakat menjadi bertambah pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini 

terlihat dari hasil pengamatan, masyarakat lebih tertarik dengan kegiatan 

membaca,  belajar bahasa inggris, belajar komputer, menari dan membuat bros. 

 Terlihat masyarakat sangat antusias dengan kegiatan belajar, masyarakat 

selalu menantikan kegiatan belajar. Masyarakat terlihat senang dan 

memperhatikan saat kegiatan belajar berlangsung, selain itu masyarakat juga 

mampu mempraktekkan kegiatan belajar tersebut.  

Anak-anak bisa mengoperasikan komputer sendiri, membuat kreasi 

gerakan tari, dan ibu-ibu rumah tangga dapat membuat berbagai bentuk bros 

sesuai dengan keinginan dan kreativitas sendiri.  Kegiatan ini merupakan hasil 

yang dicapai masyarakat dalam belajar, sehingga TBM Cerdas berperan dalam 

meningkatkan minat belajar masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Joko 

Sutarto (2007 : 126) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

memanifestasinya dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1. Peran Taman Bacaan Masyarakat Cerdas dalam meningkatkan minat belajar 

masyarakat antara lain : (a) TBM Cerdas berperan sebagai sumber belajar 

masyarakat dengan adanya kegiatan belajar yang berupa layanan membaca dan 

kegiatan bersama seperti belajar bahasa inggris, belajar komputer, belajar menari 

dan keterampilan serta untuk mengerjakan PR, berdiskusi anak-anak. (b) TBM 

Cerdasberperan sebagai sumber informasi masyarakat, banyak masyarakat yang 

datang untuk mencari informasi baik berupa buku bacaan dan informasi tentang 

desa yang disampaikan oleh kepala tamana bacaan masyarakat cerdas. (c) Kepala 

dan pengelola berperan sebagai motivator dan pembimbing untuk masyarakat 

dengan mengajak dan mendorong masyarakat untuk datang, membaca dan belajar. 

(d) TBM Cerdas berperan sebagai sumber hiburan masyarakat baik berupa buku 

bacaan yang ringan seperti buku cerita dan majalah serta masyarakat datang untuk 

main, berkumpul, ngobrol-ngobrol untuk membicarakan hal-hal tentang apa saja 

serta mempererat hubungan antar sesama pengunjung.   

5.1.2. Kendala yang dihadapi oleh Taman Bacaan Masyarakat Cerdas antara 

lainbuku bacaan dan jumlahnya yang masih terbatas, tempat penyimpanan buku 

yang kondisinya sudah rusak dan kurangnya dukungan serta perhatian pemerintah 

desa atau instansi yang terkait. 
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5.1.3 Hasil Belajar yang dicapai masyarakat adalah  bertambahnya pengetahuan 

dan keterampilan masyakarat dengan mengikuti kegiatan belajar seperti membaca, 

belajar bahasa inggris, belajar komputer, belajar menari dan keterampilan. Dengan 

kegiatan belajar masyarakat dapat mengoperasikan komputer, menciptakan 

gerakan tari, dan menambah bentuk bros dengan kreativitas masing-masing. 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas disarankan : 

5.2.1 Pengelola diharapkan lebih sering berada di TBM Cerdas agar dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. 

5.2.2 TBM Cerdas perlu sarana dan prasarana yang lebih bagus kondisinya supaya 

dapat lebih menarik masyarakat untuk datang guna memanfaatkannya. 

5.2.3 Perlu adanya dukungan dan perhatian pemerintah desa atau instansi terkait 

untuk lebih mengembangkan TBM Cerdas. 
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI WAWANCARA 

 

PERAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT CERDAS DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MASYARAKAT DI DESA 

WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGN 

 

 

 

Konsep Variabel Sub Variabel Indikator 

A. Taman 

Bacaan 

Masyarakat 

Cerdas 

1. Profil 1.1.  Sejarahberdiri 1.1.1 Kapan TBM Cerdas 

berdiri 

1.1.2 Lokasi TBM 

Cerdas 

1.1.3 Latar belakang  

1.1.4 Alasan didirikan  

1.1.5 Struktur Pengelola 

  1.2 Visi, Misi, dan 

Tujuan TBM 

Cerdas 

1.2.1 Visi 

1.2.2 Misi 

1.1.3 Tujuan TBM 

Cerdas 

  1.3 Sumber bahan 

baca 

 

 

1.3.1 Jenis buku 

1.3.2 Jumlah buku 

1.3.3 Asal buku 

1.3.4 Sarana Prasana 

  1.4 Identifikasi 

kebutuhan 

masyarakat 

1.4.1 Kondisi Sosial-

Ekonomi masyarakat 

1.4.2 Pendidikan 

masyarakat 

B. Peran TBM 

Cerdas 

1. Sumber Belajar 1.1 Usaha yang 

dilakukan 

1.1.1 Cara mengajak 

masyarakat untuk datang 

ke TBM Cerdas 

1.1.2 Cara mengajak 

masyarakat untuk belajar 

di TBM Cerdas 

  

 

 

 

1.2  Kegiatan dalam 

meningkatkan minat 

belajar 

 

1.2.1 Membaca 

1.2.2 Layanan waktu 

1.2.3 Meminjam buku 

1.2.4 Perawatan buku 
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2. Sumber Informasi 

 

 

 

 

3. Sumber Motivasi 

 

 

4. Sumber Hiburan 

 

 

 

 

 

2.1 Kebutuhan 

Informasi 

 

 

 

3.1 Motivasi 

Ekstrinsik 

 

4.1 Kegiatan yang 

menjadi hiburan 

1.2.5 Kebersihan 

1.2.6 Belajar 

1.2.7 Keterampilan 

 

 

2.1.1 Pengadaan buku 

baru 

2.1.2 Informasi yang 

berkaitan dengan desa 

 

3.1 Kepala 

3.2 Pengelola 

 

 4.1.1 Membaca buku 

bacaan ringan 

4..1.2 Tempat berkumpul 

masyarakat 

C. Kendala 1.1 Fakator 

penghambat 

1.1 Internal 1.1.1 Kepala TBM 

1.1.2 Pengelola 

1.1.3 Masyarakat 

  1.2 Ekternal 1.1.1 Dukungan dari 

pihak luar 

D. Solusi 1.1 Usaha yang 

dilakukan 

1.1 internal 

 

 

1.2 Eksternal 

Usaha yang dilakukan 

pihak TBM Cerdas dalam 

mengatasi masalah yang 

dihadapi TBM Cerdas 
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Lampiran 2 

Pedoman Wawancara 

PERAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT CERDAS DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MASYARAKAT DI DESA 

WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN 

Kepala 

A. Identitas Subyek 

1. Nama     : 

2. Umur     : 

3. Jenis Kelamin    : 

4. Alamat     : 

5. Pendidikan terakhir : 

B. Pertanyaan  

1. Sejak kapan Taman Bacaan Masyarakat Cerdas mulai berdiri? 

2. Dimana lokasi Taman Bacaan Masyarakat Cerdas? 

3. Apa latar belakang didirikan TBM Cerdas? 

4. Mengapa didirikan TBM Cerdas? 

5. Bagaimana struktur pengelola di TBM Cerdas ini? 

6. Apa Visi, Misi dan Tujuan TBM Cerdas? 

7. Apa saja macam buku yang ada di TBM Cerdas ini? 

8. Berapa jumlah buku yang ada di TBM Cerdas? 

9. Darimana asal buku di TBM Cerdas ini? 

10. Apa saja sarana dan prasana yang ada di TBM Cerdas? 

11. Bagaimana upah kerja untuk pengelola TBM Cerdas ini? 

12. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar TBM Cerdas? 

13. Bagaimana pendidikan masyarakat disekitar TBM Cerdas ini? 

C. Peran Taman Bacaan Masyarakat Cerdas 

14. Siapa saja yang datang berkunjung ke TBM Cerdas? 

15. Biasanya masyarakat datang ke TBM Cerdas untuk apa? 

16. Bagaimana cara anda mengajak masyarakat untuk datang ke TBM 

Cerdas? 
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17. Bagaimana cara anda mengajak masyarakat untuk mau belajar di TBM 

Cerdas ini? 

18. Apa yang menjadi faktor masyarakat mau belajar di TBM Cerdas? 

19. Apakah TBM Cerdas ini digunakan melayani masyarakat sebagai 

pengunjung untuk membaca? 

20. Apakah yang dilakukan pengelola untuk melayani pengunjung? 

21. Apa pengelola selalu membersihkan ruangan dan buku-buku? 

22. Jam berapakah TBM Cerdas dibuka untuk melayani pengunjung? 

23. Apakah pengelola selalu bersikap baik dan ramah kepada pengunjung? 

24. Apakah dengan adanya TBM Cerdas dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat? 

25. Apakah TBM Cerdas digunakan sebagai tempat belajar? 

26. Apakah ada kegiatan lain di TBM Cerdas ini? 

27. Kegiatan apa yang ada di TBM Cerdas? 

28. Apa media yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut? 

29. Bagaimana jadwal kegiatan tersebut? 

30. Apakah ada hal lain yang dilakukan pengunjung selain membaca, 

mencari informasi dan belajar? 

D. Kendala dan Solusi 

31. Apakah ada kendala yang anda hadapi selama ini di TBM Cerdas? 

32. Kendala seperti apa itu? 

33. Apakah ada kendala dari luar TBM Cerdas? 

34. Kendala seperti apa itu? 

35. Bagaimana solusi dari anda untuk mengatasi kendala tersebut? 
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Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 

PERAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT CERDAS DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MASYARAKAT DI DESA 

WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN 

Pengelola 

A. Identitas Informan 

1. Nama     : 

2. Umur     : 

3. Jenis Kelamin    : 

4. Alamat     : 

5. Pendidikan terakhir : 

B. Pertanyaan  

1. Apa alasan didirikannya TBM Cerdas ini? 

2. Bagaimana strutur pengelola di Taman Bacaan Masyarakat Cerdas ini? 

3. Siapa  sajakah yang mengelola TBM Cerdas ini? 

4. Berapa jumlah pengelola Taman Bacaan Masyarakat Cerdas? 

5. Apa motivasi anda mau menjadi pengelola? 

6. Bagaimana upah kerja untuk pengelola? 

7. Apa saja macam buku yang ada di TBM Cerdas? 

8. Berapa jumlah buku yang ada di TBM Cerdas ini? 

9. Darimana asal buku di Taman Bacaan Masyarakat Cerdas? 

10. Apa saja sarana dan prasana yang ada di TBM Cerdas ini? 

     C. Peran Taman Bacaan Masyarakat Cerdas 

11. Siapa saja yang datang ke Taman Bacaan Masyarakat Cerdas? 

12. Untuk apa mereka datang ke TBM Cerdas ini? 

13. Jam berapa biasanya TBM Cerdas dibuka? 

14. Berapa lama TBM Cerdas ini dibuka untuk melayani masyarakat 

membaca? 

15. Apakah anda selalu membantu pengunjung dalam mencari buku? 

16. Berapa lama pengunjung berada di TBM Cerdas? 
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17. Biasaanya masyarakat membaca dan  meminjam buku apa? 

18. Berapa lama pengunjung dapat meminjam buku? 

19. Apakah ada sanksi apabila pengunjung terlambat mengembalikan 

buku? 

20. Apakah anda selalu membersihkan ruangan dan buku-buku? 

21. Apakah anda selalu bersikap baik dan sopan kepada pengunjung? 

22. Apakah TBM Cerdas dapat memberikan informasi untuk pengunjung? 

23. Apakah TBM Cerdas ini digunakan sebagai tempat belajar? 

24. Apakah ada kegiatan di TBM Cerdas ini? 

25. Kegiatan apa saja itu? 

26. Apa media yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut? 

27. Bagaimana jadwal kegiatan yang ada di TBM Cerdas ini? 

D. Kendala dan Solusi 

28. Apakah ada kendala selama anda menjadi pengelola di TBM Cerdas 

ini? 

29. Kendala apa saja itu? 

30. Apakah pemerintah mendukung adanya TBM Cerdas ini? 

31. Apakah ada solusi untuk mengatasi kendala tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

Lampiran 4 

Pedoman Wawancara 

PERAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT CERDAS DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MASYARAKAT DI DESA 

WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN 

Masyarakat 

A. Identitas Informan 

1. Nama   : 

2. Umur     : 

3. Jenis kelamin    : 

4. Alamat     : 

5. Pendidikan terakhir : 

B. Pertanyaan  

1. Berapa kali biasanya anda datang ke Taman Bacaan Masyarakat 

Cerdas? 

2. Biasanya untuk apa datang ke Taman Bacaan Masyarakat Cerdas ini? 

3. Apa buku yang sering anda baca? 

4. Siapa yang mengajak anda untuk datang ke TBM Cerdas? 

5. Bagaimana cara beliau mengajak anda untuk datang dan belajar di 

TBM Cerdas ini? 

6. Jam berapa biasanya TBM Cerdas dibuka? 

7. Apakah jumlah buku di TBM Cerdas ini banyak? 

8. Apakah anda tau darimana asal buku di TBM Cerdas? 

9. Apakah anda sering membaca di TBM Cerdas ini? 

10. Apakah anda sering meminjam buku? 

11. Berapa lama biasanya boleh meminjam buku? 

12. Apakah ada sanksi apabila anda terlamabat mengembalikan buku? 

13. Apakah pengelola selalu melayani dan membantu anda apabila ada 

kesulitan mencari buku? 

14. Apakah pengelola selalu membersihkan ruangan dan buku-buku? 

15. Apakah pengelola selalu bersikap sopan dan baik kepada pengunjung? 
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16. Apakah di TBM Cerdas ini anda selalu mendapatkan informasi? 

17. Informasi apakah yang anda dapatkan? 

18. Apakah anda di TBM Cerdas untuk belajar? 

19. Biasanya anda belajar apa di TBM Cerdas? 

20. Apakah ada kegiatan lain yang diselenggarakan di TBM Cerdas ini? 

21. Apa kegiatan yang biasanya anda ikuti? 

22. Media apa yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut? 

23. Apakah kegiatan tersebut sangat menarik? 

24. Apakah ada manfaatnya anda datang dan mengikuti kegiatan di TBM 

Cerdas? 

25. Apakah ada kendala selama anda datang ke Taman Bacaan Masyarakat 

Cerdas ini? 

26. Kendala seperti apa yang anda rasakan? 

27. Menurut anda, apakah solusi yang tepat untuk mengatasi kendala 

tersebut? 

28. Apakah dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi anda selama 

datang ke Taman Bacaan Cerdas? 

29. Apakah ada masukan untuk kemajuan Taman Bacaan Masyarakat 

Cerdas ini?  
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Lampiran 5 

Pedoman Wawancara 

PERAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT CERDAS DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MASYARAKAT DI DESA 

WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN 

 

Informan 

A. Identitas Informan 

1. Nama  : 

2. Umur  : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan terakhir : 

B. Pertanyaan 

1. Apakah anda tahu kalau ada TBM di desa anda? 

2. Sejak kapan TBM Cerdas didirikan? 

3. Setahu anda TBM Cerdas itu untuk apa? 

4. Apakah anda pernah datang ke TBM Cerdas? 

5. Selain anda, siapa saja yang datang ke TBM Cerdas? 

6. Apakah yang anda lakukan di TBM Cerdas? 

7. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan di TBM Cerdas? 

8. Apakah anda tahu darimana asal bukunya? 

9. Apakah anda tahu apa saja buku yang ada di TBM Cerdas? 

10. Apakah anda tahu apa saja sarana prasana yang ada? 

11. Apakah anda tahu kalau TBM Cerdas ini digunakan untuk belajar? 

12. Apakah anda tahu biasanya TBM cerdas dibuka jam berapa? 

13. Bagaimanakah pengelola menjaga kebersihan TBM Cerdas ini? 

14. Apakah pengelola selalu membersihkan ruangan dan buku-buku? 

15. Apakah pengelola selalu bersikap baik dengan masyarakat sebagai 

pengunjung TBM Cerdas? 
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16. Apakah dengan adanya TBM Cerdas masyarakat dapat lebih mudah 

mendapatkan informasi? 

17. Selain untuk belajar, masyarakat biasanya datang untuk apa? 

18. Apakah masyarakat sangat antusias dengan adanya TBM Cerdas ini 

untuk kegiatan belajar masyarakat? 

19. Menurut anda penting tidak adanya TBM Cerdas ini? 

20. Bagaimana harapan ke depan untuk TBM Cerdas? 
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Lampiran 6 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

PERAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT CERDAS DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MASYARAKAT DI DESA 

WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN 

 

No Observasi Data 

1. Kegiatan Belajar a. Belajar bahasa Inggris 

b. Belajar komputer 

c. Belajar menari 

d. Keterampilan 

e. Kebutuhan Informasi 

f. Keterlibatan kepala dan 

pengelola dalam kegiatan 

TBM Cerdas 

g. Kegiatan masyarakat selain 

belajar 

2. Kondisi Taman Bacaan Masyarakat 

Cerdas 

a. kondisi bangunan 

b. sarana dan prasarana 

c. kondisi tempat 

d. kondisi ruangan 

e. kondisi bahan bacaan 

3. Kondisi Lingkungan di sekitar 

Taman Bacaan Masyarakat Cerdas 

a. keamanan 

b. tingkat keramaian  

c. kenyamanan 

d. hubungan dengan masyarakat 

sekitar 
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Lampiran  

Pedoman Wawancara 

PERAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT CERDAS DALAM 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR MASYARAKAT DI DESA 

WRINGINAGUNG KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN 

 

Informan 

C. Identitas Informan 

6. Nama  : 

7. Umur  : 

8. Jenis Kelamin : 

9. Alamat  : 

10. Pendidikan terakhir : 

D. Pertanyaan 

21. Apakah anda tahu kalau ada TBM di desa anda? 

22. Sejak kapan TBM Cerdas didirikan? 

23. Setahu anda TBM Cerdas itu untuk apa? 

24. Apakah anda pernah datang ke TBM Cerdas? 

25. Selain anda, siapa saja yang datang ke TBM Cerdas? 

26. Apakah yang anda lakukan di TBM Cerdas? 

27. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan di TBM Cerdas? 

28. Apakah anda tahu darimana asal bukunya? 

29. Apakah anda tahu apa saja buku yang ada di TBM Cerdas? 

30. Apakah anda tahu apa saja sarana prasana yang ada? 

31. Apakah anda tahu kalau TBM Cerdas ini digunakan untuk belajar? 

32. Apakah anda tahu biasanya TBM cerdas dibuka jam berapa? 

33. Bagaimanakah pengelola menjaga kebersihan TBM Cerdas ini? 

34. Apakah pengelola selalu membersihkan ruangan dan buku-buku? 

35. Apakah pengelola selalu bersikap baik dengan masyarakat sebagai 

pengunjung TBM Cerdas? 
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36. Apakah dengan adanya TBM Cerdas masyarakat dapat lebih mudah 

mendapatkan informasi? 

37. Selain untuk belajar, masyarakat biasanya datang untuk apa? 

38. Apakah masyarakat sangat antusias dengan adanya TBM Cerdas ini 

untuk kegiatan belajar masyarakat? 

39. Menurut anda penting tidak adanya TBM Cerdas ini? 

40. Bagaimana harapan ke depan untuk TBM Cerdas? 

 


