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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebiasaan literasi masyarakat Indonesia masih berkualitas rendah. 

Berdasarkan data BPS pada tahun 2012 menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia 

memiliki kecenderungan hobi menonton televisi yaitu sebanyak 91,58% dan 

hanya 17,58% masyarakat Indonesia yang gemar membaca buku, koran maupun 

majalah (Munir, 2016). Selain itu kerendahan minat baca masyarakat juga 

dibuktikan dari penelitian UNESCO yang menyebutkan  bahwa ditingkat 

internasional indeks baca masyarakat (IBM) Indonesia masih berada di bawah 

Amerika Serikat yang memiliki IBM sebesar 0,45 dan Negara tetangga Singapura 

sebesar 0,55. Indonesia hanya memiliki indeks baca masyarakat sebesar 0,001 

yang artinya hanya 1 diantara 1000 orang Indonesia memiliki minat baca yang 

kuat dalam dirinya (Kasiyun, 2015), selain beberapa data diatas Most Litered 

Nation in the Word (MLNW) mengungkapkan hasil studi terkait minat baca pada 

tahun 2016 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara 

dibawah Thailand (Napitupulu, 2018). 

Data tersebut menjelaskan masih kurangnya masyarakat dalam melakukan 

kegiatan literasi, padahal ketika kita menilik peran literasi maka aspek ini menjadi 

salah satu hal yang sangat penting bagi perkembangan suatu bangsa. Hasil 

penelitian Oghenekohwo (2017) menyebutkan bahwa literasi adalah dasar dalam 

konteks andragogi untuk memperoleh keterampilan kejujuran dan pengetahuan 

yang bermanfaat bagi individu serta berpengaruh terhadap dorongan kolektif 
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untuk masyarakat, selain itu literasi dapat mengurangi kerentaan dan 

meningkatkan pembangunan sebagaimana yang diharapkan SDGs (Sustinable 

Development Goals). 

Memperbaiki kebiasaan literasi masyarakat harus dimulai sejak mereka 

masih anak-anak. Isyanti (2013) menerangkan bahwa manusia dalam 

perkembangannya mengalami masa the golden year di usia dini, pada masa itulah 

kepekaan dan kesensitifan anak dalam menerima rangsangan mulai terbangun, 

Bruns & Pierce (dalam Astuti, 2014) juga menerangkan bahwa anak yang telah 

mampu menguasai membaca sejak dini akan menjadi pembelajar sepanjang 

hidupnya. 

Pemerintah sebagai elemen yang memiliki kekuatan secara struktural 

sebenarnya telah mengusahakan berbagai daya dan upaya, salah satunya lewat 

beberapa kebijakan di Undang-Undang sebagai payung hukum paling tinggi. 

Perhatian khusus pemerintah terkait minat baca ditegaskan pada Pasal 49 UU No. 

43 Tahun 2007 tentang pembudayaan kegemaran membaca yang berbunyi 

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman 

bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran 

membaca” (Kemendagri, 2007). Pasal ini menjelaskan bahwa salah satu solusi 

untuk mengentaskan permasalahan rendahnya tradisi literasi di negara ini adalah 

dengan keberadaan taman baca masyarakat (TBM). 

Lestari (dalam Jene, 2013) menjelaskan bahwa taman baca masyarakat 

adalah lembaga penunjang pendidikan yang bersifat non formal, lembaga tersebut 

dibentuk oleh masyarakat demi kemudahan mengakses dan memperoleh bahan 
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bacaan bagi masyarakat tersebut. TBM menjadi layanan pendidikan nonformal 

dan sarana pendukung gerakan pemberantasan buta aksara Direktorat Pembinaan 

Budaya Baca, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan 

Departemen Pendidikan Nasional (Safitri, 2013). 

Taman Baca Masyarakat Panggon Sinau (TBM Panggon Sinau) adalah 

salah satu TBM yang sedang berkembang, TBM tersebut dibangun oleh 

komunitas Panggon Sinau, ikatan mahasiswa muhammadiyah komisariat al-

ghozali (IMM Kom.Al-ghozali) bersama masyarakat setempat pada tanggal 26 

November 2017 (Hidayat, 2017). Berdirinya TBM Panggon  sinau tersebut dilatar 

belakangi oleh keresahan anggota komunitas panggon  sinau dan IMM komisariat 

al-ghozali Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap 

rendahnya minat baca masyarakat saat ini termasuk di desa binaan mereka yaitu 

Dusun Jayan. Beberapa warga desa berpendapat bahwa tingkat urbanisasi di 

Dusun Jayan tersebut terus mengalami peningkatan, rendahnya tingkat pendidikan 

dan minimnya akses informasi bagi anak terkait dengan pentingnya peran 

pendidikan mengakibatkan ketika remaja mereka lebih memilih bekerja ke Jakarta 

atau ke kota-kota besar lainnya sebagai buruh bangunan daripada mencoba 

memanfaatkan potensi lokal yang ada.  

Sebagai langkah awal peneliti telah melakukan wawancara dan observasi 

di Taman Baca Masyarakat Panggon Sinau (TBM Panggon Sinau) pada tahun 

2018. 

“Dusun ini masuk Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali 

untuk warga desa sini kebanyakan bekerja sebagai petani, kalau anak 

muda ya merantau jadi kuli bangunan tetapi didesa ini warganya ramah-
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ramah dan budaya gotong royongnya masih sangat tinggi semua saling 

membantu” (Parmin, 2018) 

 

 “Kalau cakruk (tempat berkumpul) baca yang dibangun anak IMM dan 

 panggon  sinau itu bagus mas, anak saya sering  kesana dan hasilnya 

 kalau dirumah dia serig bertanya tentang apa yang  diajarkan disana, 

 kadang anak saya pulang membawa buku untuk dibaca dirumah, namun 

 tempat dan fasilitas perlu ditambah lagi biar anak bisa betah disana” 

 (Sutinah, 2018) 

 

 “Kita dalam pembelajaran lebih memfokuskan anak untuk bermain sambil 

 belajar agar mereka tidak mudah bosan. Kegiatan kita berupa TPA, 

 Outbond, Pelatihan bahasa inggris serta  membaca dan menulis 

 bersama” (Arif, 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Dusun Jayan 

sendiri merupakan bagian dari Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten 

Boyolali. Masyarakat di sekitar Jayan tersebut mayoritas bekerja sebagai seorang 

petani dan buruh bangunan di luar kota. Karakteristik sosial masyarakat yang 

masih mengedepankan asas gotong royong memunculkan 3 komunitas utama di 

desa tersebut yaitu; karang taruna, ibu-ibu PKK dan bapak-bapak Dusun Jayan. 

Komunitas Panggon Sinau dan IMM Kom. Al-ghozali dalam melakukan kegiatan 

di TBM lebih dominan bekerjasama dengan pemuda karang taruna, TBM 

Panggon Sinau juga terdapat di depan rumah salah satu pemuda desa dan 

dibangun oleh dana swadaya pemuda desa tersebut. Aktivitas yang dilakukan di 

TBM tersebut adalah penyediaan buku bacaan,  lesbahasa inggris, les Taman 

Pendidikan Al-quran (TPA) dan mendongeng. 

Mayoritas orang tua sekitar TBM juga menyebutkan bahwa peran TBM 

Panggon  sinau sangat penting, TBM mampu menggugah minat membaca dan 

keberanian bertanya dari anak, akan tetapi peran TBM tersebut masih perlu 

ditingkatkan karena kebiasaan anak bermain, membaca dan menulis di TBM 
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bersifat sporadis, sarana prasarana serta kekreatifitasan pengelola TBM dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu menggugah minat anak untuk datang 

dan bermain di lingkungan TBM menjadi poin penting yang ditekankan oleh 

mayoritas orang tua untuk meningkatkan minat membaca dan menulis anak.  

Ruhaena (2015) menyebutkan bahwa peran pendidikan informal dari 

orang tua dan masyarakat sangat potensial dalam mengembangkan literasi anak 

apabila difungsikan secara optimal. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang 

dilakukan kepada orang tua anak di Dusun Jayan, peran mereka sebagai 

pendukung pendidikan formal dirasa belum bisa optimal dikarenakan kesibukan 

dalam bekerja dan kebiasaan anak yang saat ini mulai kecanduan gadget sehingga 

waktu anak mayoritas dihabiskan untuk bermain gadget dan menonton televisi 

daripada berinteraksi dengan orang tua. Pendampingan yang dilakukan orang tua 

dalam edukasi literasi kepada anak lebih berorientasi pada membantu 

mengerjakan tugas sekolah serta menuntun anak dengan cara instruksi kepada 

anak untuk belajar membaca setiap malam selesai sholat magrib.  

Berdasarkan hasil obeservasi juga diketahui bahwa intensitas anak 

berkunjung ke TBM rata-rata 3 kali seminggu dengan buku bacaan yang menjadi 

mayoritas kesukaan anak adalah komik serta buku cerita bergambar lainnya. Anak 

sekitar TBM membaca buku sekitar 20-30 menit diwaktu sore hari, terkadang 

anak-anak juga meminjam buku dengan jangka waktu satu minggu untuk dibaca 

dirumah kemudian akan dikembalikan dan mengganti dengan buku yang lain. 

Taman baca masyarakat Panggon Sinau dalam melakukan edukasi literasi 

anak di Dusun Jayan lebih memfokuskan diri menggunakan metode learning by 
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playing. Pembelajaran di TBM bukan hanya menuntut anak untuk membaca dan 

menulis saja, akan tetapi ada kegiatan belajar membaca dan menulis huruf arab 

serta disisipi dengan kegiatan mendongeng dan outbond. Hasil penelitian Ruhaena 

(2015) menerangkan bahwa anak membutuhkan proses literasi yang menarik 

perhatian dan menggugah minat mereka. Pakar dalam bidang perkembangan 

anak-anak percaya bahwa bermain merupakan cara terbaik dalam mempelajari 

konsep kemudian konsep tersebut digunakan untuk mempelajari hal-hal baru 

dimasa datang (Puteh & Ali, 2011). 

Dari fenomena tersebut maka terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana 

peran edukasi literasi pada anak di Dusun Jayan melalui Taman Baca Masyarakat 

Panggon Sinau. 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan makna keberadaan TBM Panggon Sinau bagi 

masyarakat Dusun Jayan. 

2. Mendeskripsikan edukasi literasi anak di Dusun Jayan melalui TBM 

Panggon Sinau. 

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan 

edukasi literasi anak di Dusun Jayan. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi ilmu psikologi khususnya psikologi pendidikan dan ilmu 

pendidikan nonformal. 

2. Manfaat Praktis 

a Sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya perihal 

edukasi literasi anak. 

b Sebagai salah satu referensi bagi pengembangan taman baca 

masyarakat selanjutnya di tempat yang berbeda 

c Sebagai bahan masukan bagi komunitas Panggon Sinau dalam 

pergerakannya mengembangkan Dusun Jayan, Desa Senting, 

Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. 

d Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan bagi masyarakat 

sekitar Dusun Jayan, Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten 

Boyolali. 

e Sebagai motivasi bagi kader-kader IMM Al-Ghozali Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk terus 

melakukan inovasi pemberdayaan di Dusun Jayan. 


