
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  PENGERTIAN JUDUL 

Taman : kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dsb,(tempat bersenang-

senang). (kamus bahasa Indonesia online, 2012). 

Baca : melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan 

melisankan atau hanya dalam hati). (kamus bahasa Indonesia 

online, 2012). 

Rekreasi    : meruapakan bagian dari hasrat manusia dalam menghindari sesuatu 

yang rutin atau menjemukan sehingga fisik dan spiritual menjadi 

kembali segar atau sebagai imbangan dari ketegangan dan 

kesibukan. (kamus bahasa Indonesia online, 2012). 

Kudus     : nama kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.ibu kotanya adalah 

Kudus, berada di jalur pantai utara Timur Jawa Tengah yaitu 

diantara (Semarang-Surabaya).berada 51 km sebelah Timur kota 

Semarang. kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pati di 

Timur. Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di Selatan, 

serta Kabupaten Jepara di Barat. (kudus.go.id). 

  

Jadi pengertian Taman Baca dan Rekreasi di Kudus dari batasan di atas 

merupakan suatu tempat yang mewadahi segala kegiatan yang berhubungan dengan 

membaca atau melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan 

atau hanya dalam hati) yang terletak di kota Kudus yang mengutamakan kenyamanan 

karena di tunjang dengan adanya fasilitas rekreasi. 
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1.2.  LATAR BELAKANG 

1.2.1.  Umum 

Perpustakaan merupakan tempat dimana kita biasa membaca atau 

meminjam buku untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Perpustakaan juga 

merupakan tempat dari koleksi buku-buku dan majalah. Koleksinya dapat 

berupa koleksi pribadi atau individu, perpustakaan pada umumnya merupakan 

tempat koleksi buku dalam skala yang cukup besar dan terdiri dari bermacam-

macam jenis yang di kelola oleh instansi atau pemerintah kota. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian perpustakaan adalah 

institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara sistematis dan 

mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat 

digunakan oleh pemakainya. 

Banyak kalangan terfokus  untuk memandang perpustakaan sebagai sistem, 

tidak lagi menggunakan pendekatan fisik. sebagai sistem perpustakaan terdiri 

dari beberapa unit kerja atau bagian yang terintegrasikan melalui sistem yang 

dipakai untuk pengolahan, penyusunan dan pelayanan koleksi yang mendukung 

berjalannya fungsi-fungsi perpustakaan. perkembangannya menempatkan 

perpustakaan menjadi sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan 

budaya. Dari istilah pustaka, berkembang istilah pustakawan, kepustakaan, ilmu 

perpustakaan, dan kepustakawanan yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 Pustakawan : orang yang bekerja pada lembaga-lembaga 

perpustakaan atau yang sejenis dan memiliki pendidikan 

perpustakaan secara formal. 

 Kepustakaan : bahan-bahan yang menjadi acuan atau bacaan dalam 

menghasilkan atau menyusun tulisan baik berupa artikel, karangan 

buku,laporan dan sejenisnya. 

 Ilmu perpustakaan : bidang ilmu yang mempelajari dan mengkaji 

hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan baik dari segi organik 

koleksi, penyebaran dan pelestarian ilmu pengetahuan teknologi dan 
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budaya serta jasa-jasa lainnya kepada masyarakat, hal lain yang 

berkenaan dengan jasa perpustakaan dan peranan secara lebih luas. 

 Kepustakawanan : hal-hal yang berkaitan dengan upaya penerapan 

ilmu perpustakaan dan profesi kepustakawanan. 

Saat ini di tiap-tiap daerah dapat kita temui cukup banyak perpustakaan 

yang berdiri, yaitu perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah atau universitas, 

serta perpustakaan buku atau komik yang lebih cenderung berupa persewaan 

buku. 

1.2.2.  Khusus 

Pada era globalisasi yang sedang berjalan sekarang ini, segala hal dalam 

kehidupan dituntut untuk berjalan serba modern. setiap orang ingin memperoleh 

informasi agak tersisih dan terbelakang karena informasi merupakan hal yang 

sangat hakiki. Kemudian peran perpustakaan menjadi besar, perpustakaan 

menjadi suatu wadah untuk melestarikan bahan pustaka sebagai hasil budaya 

dan berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahaun, teknologi dan kebudayaan 

sebagai modal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang 

pembangunan nasional mempunyai peranan yang penting. Segala hal yang 

terjadi dibagian dunia yang lain dapat diikuti dan di ketahui melalui buku, 

majalah, surat kabar, film, video, jaringan internet dan komputer. 

Didalam perpustakaan dapat ditemukan teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi, keduanya sangat mendukung dalam pengumpulan informasi 

sehingga kendala jarak dan waktu dapat teratasi dan dengan membaca buku, 

ilmu pengetahuan masa lalu dapat kita pelajari untuk lebih berpengalaman 

menentukan sikap membentuk pikiran dan rencana serta tindakan yang lebih 

tepat dan bijaksana. berdasarkan semua itu, kegagalan dan kesalahan masa lalu 

dapat ditanggulangi untuk tidak terjadi lagi. 

Kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi secara lengkap dan 

akurat dipengaruhi oleh perkembangan yang pesat dibidang informasi, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. pelayanan terhadap masyarakat dalam pengelolaan 
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yang baik dituntut semaksimal mungkin sehingga akan mampu meningkatkan 

animo dan minat baca masyarakat. Ada dua kelompok besar faktor yang 

mempengaruhi minat baca seseorang, yaitu faktor personal dan faktor 

institusional (purves and beach, dalam haris dan sipay, 1980). Faktor personal 

adalah faktor-faktor diluar diri seseorang yaitu meliputi usia, jenis kelamin, 

inteligensi, kemampuan membaca, sikap dan kebutuhan psikologis. Sedangkan 

faktor institusional adalah faktor-faktor diluar diri seseorang, yaitu meliputi 

ketersediaan jumlah buku-buku dan Janis-jenis bukunya, status sosial ekonomi 

dan latar belakang etnis, kemudian pengaruh orang sekitar. 

Seiring semakin di butuhkannya informasi melalui buku, maka jumlah buku 

yang masuk kepasaran makin meningkat. Hal ini membuat masyarakat makin 

selektif memilih terhadap barang yang ditawarkan. sementara kebutuhan lain 

sebagai wujud perubahan pola sosial dalam era informasi mulai muncul, seperti 

media aktualisasi atau interaksi antara komunitas pustaka, oleh karena itu perlu 

dipikirkan suatu media alternatif untuk menampung kegiatan tersebut. 

Sekarang ini banyak berkembang di kota-kota besar baik di Indonesia 

maupun di dunia, toko buku dan perpustakaan menjadi tempat aktualisasi dan 

interaksi antar komunitas pustaka sebagai studi banding, Peningkatan kebutuhan 

informasi yang pesat tersebut, mengakibatkan dibutuhkan suatu wadah yang 

dapat menampung kebutuhan tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat tersebut 

dapat terpenuhi dengan efektif dan efisien. hal ini dapat diwujudkan dalam 

sebuah wadah dengan menggabungkan antara dua fungsi yaitu perpustakaan dan 

toko buku. 

A. Taman Baca Sebagai Media Informasi 

Kehadiran sebuah taman baca ditengah masyarakat kota diharapkan 

menjadi solusi dalam upaya pengelolaan informasi yang terus berkembang, 

hingga akhirnya informasi tersebut dapat dihimpun, diolah dan disebarkan 

kepada masyarakat yang membutuhkan. 
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Melalui membaca seseorang dapat menemukan sejumlah informasi yang 

bisa menjadikannya banyak tahu. Dari hasil kegiatan tersebut memungkinkan 

seseorang untuk berusaha menghubungkan konsep yang satu dengan yang 

lainnya sehingga menjadi rangkaian konsep yang mempunyai arti bagi dirinya, 

yang akhirnya menambah kekayaan informasi yang sudah dimilikinya. 

Taman baca sendiri merupakan sarana umum yang didirikan untuk dapat 

membantu masyarakat dalam upaya menemukan informasi, aneka ragam 

tersebut bersumber dari buku, surat kabar, majalah dan berbagai jenis lainnya 

sesuai dengan tujuan didirikannya taman baca tersebut. Dengan hadirnya taman 

baca disekitar masyarakat, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

menemukan informasi yang mereka butuhkan. 

B. Taman Baca Sebagai Media Aktualisasi 

Taman baca adalah sejenis perpustakaan sehingga pengunjung dapat 

beraktualisasi soal pustaka dengan para pengunjung lainnya, jadi para 

pengunjung dapat saling bertukar informasi satu dengan lainnya. Dari sini 

timbul minat untuk menambah informasi untuk kepentingan kehidupannya, 

yaitu melalui membaca. Konsep minat membaca secara umum dapat 

dideskripsikan sebagai perhatian seseorang secara terus-menerus dari seseorang 

terhadap kegiatan membaca karena adanya harapan mendapatkan manfaat dari 

kegiatan membaca tersebut. 

Dari pemahaman akan minat membaca seperti itu, maka minat baca diawali 

dengan kegiatan membaca, kemudian menjadi minat membaca, dan minat 

tersebut menjadi suatu kebiasaan untuk menggemari kegiatan membaca, yang 

kemudian menjadi budaya membaca. Budaya membaca sangat erat 

hubungannya dengan kemampuan membaca, artinya hanya masyarakat yang 

memiliki kemampuan membaca yang tinggi dan mampu menerapkan pola 

budaya baca sebagai bagian terpenting yang mampu menuntun kehidupan 

masyarakat. 
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1.3. PERMASALAHAN 

1. Bagaimana menyusun dasar program perencanaan pada taman baca yang sesuai 

dengan yang telah diharapkan. 

2. Bagaimana menyusun konsep dasar perancangan arsitektur pada taman baca 

sehingga dapat menciptakan sebuah fasilitas Taman Baca dan Rekreasi yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

1.4. TUJUAN 

Mendapatkan program perencanaan dan perancangan yang baik untuk Taman 

Baca sebagai media distribusi pustaka dengan representasi desain mencakup sisi 

komersial, layanan, informasi, interaksi dan rekreasi yang dapat dinikmati 

masyarakat umum dari anak-anak sampai dewasa. 

 

1.5. SASARAN 

1. Merancanakan dan merancang Taman Baca pada area pendidikan, wisata dan 

komersial yang sesuai dengan tata guna lahan kota Kudus. 

2. Penggabungan antara konsep layanan dari perpustakaan dan rekreasi yang dapat 

menampung kegiatan utama dan penunjang kenyamanan, keamanan dan 

keindahan. 

 

1.6. METODE PEMBAHASAN 

1. Identifikasi permasalahan 

2. Pengumpulan data 

Dalam perancangan Taman Baca, dibutuhkan data-data yang mampu 

menampilkan karakteristik dari Taman Baca itu sendiri. Data-data yang dimaksud 

adalah fungsi perpustakaan dengan sirkulasinya. 

Teknik pengumpulan Data 

 Survey 

 Studi literature 
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3. Reduksi data 

Reduksi data adalah pola pemenggalan dan penyederhanaan data atau informasi 

agar dalam pembahasan dianalisis lebih efisien. 

4. Sajian data 

Menyajikan data-data yang berkaitan dengan permasalahan, seperti: 

 Data mengenai perpustakaan 

 Data lokasi site ( Kudus secara umum dan secara khususnya sebagai site 

terpilih ). 

5. Analisa  

Menganalisa dari data-data berdasarkan prediksi perencanaan yang berhubungan 

dengan tujuan, sasaran dan factor-faktor lain yang berpengaruh kemudian dibahas 

dan permasalahan yang ada diselesaikan. 

6. Perumusan konsep 

Penyusunan hasil analisa kedalam suatu konsep yang merupakan korelasi antara 

komponen pembahasan kemudian hasilnya nanti merupakan bahan dan dasar 

perencanaan pada Taman Baca di kudus. 

 

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi pengertian judul dan latar belakang, permasalahan umum dan khusus, 

tujuan, sasaran, lingkup dan batasan pembahasan, metode pengumpulan dan 

pengolahan data, dan sistematika pembahasan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan tinjauan umum mengenai pustaka. Tinjauan tentang media 

distribusi pustaka. Tinjauan tentang sistem perpustakaan. Tinjauan tentang 

penataan dan tata ruang gedung. Tinjauan tentang standar dan kapasitas 

perpustakaan umum. Tinjauan tentang deskripsi pengguna kegiatan. Tinjauan 

tentang pengunjung perpustakaan. Tinjauan tentang deskripsi pelaku. Tinjauan 

tentang klarifikasi ruang pada perpustakaan. Tinjauan tentang studi banding. 
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BAB III TINJAUAN KOTA KUDUS SEBAGAI LOKASI TAMAN BACA 

YANG DIRENCANAKAN 

Tinjauan mengenai aspek kawasan dan lingkungan yang berhubungan 

dengan perencanaan dan perancangan taman baca, dan berisi tentang lokasi site, 

analisa site, pengelompokan kegiatan dan pola sirkulasi, serta analisa data 

sehingga muncul pernyataan masalah arsitektur yang kemudian akan diterapkan 

pada perancangan bangunan. 

BAB IV  ANALISIS DAN KONSEP PERENCANAAN TAMAN BACA DI 

KUDUS 

Berisi tentang konsep dasar perencanaan dan perancangan dasar taman baca 

dan rekreasi yang digunakan sebagai acuan untuk transformasi perencanaan dan 

perancangan fisik bangunan. 

 


