KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Survei Indeks Minat Baca
dan Perilaku Gemar Membaca Masyarakat Pamekasan yang dilaksanakan oleh Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan telah tersusun. Survei ini terhitung sejak
bulan Juni sampai September tahun 2020 di Kabupaten Pamekasan atas rekomendasi dari
Badan Pusat Statistik (BPS).
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur indek minat baca dan perilaku
gemar membaca masyarakat Pamekasan saja. akan tetapi, dengan adanya kegiatan ini akan
dihasilkan beberapa rekomendasi program strategis untuk kemajuan budaya literasi di
Pamekasan sehingga rencana menjadikan Pamekasan sebagai kabupaten literasi tahun 2022
bisa terwujud. Selain itu, kegiatan ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan
program pengembangan minat baca dan perilaku gemar membaca masyarakat Pamekasan.
Salah satu pesan yang bisa diambil dari adanya survei ini ialah: pentingnya fasilitas
membaca di tempat-tempat strategis, baik berupa perpustakaan, TBM, ataupun gerai-gerai
baca yang disebar di beberapa pusat perkumpulan masyarakat sebagai langkah untuk
meningkatkan budaya baca masyarakat. Alasannya, di tengah minat baca dan perilaku gemar
membaca yang cukup tinggi, masyarakat Pamekasan lebih cenderung memanfaatkan sarana
membaca dari pada membeli bahan bacaan untuk mendapatkan bacaan yang diinginkan.
Selanjutnya, Kajian ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa ada dukungan dari
beberapa pihak. maka dari itu, kami ingin menyampaikan terimakasih kepada:
1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan yang telah
memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan
kegiatan studi ini.
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan yang telah
memberikan dukungan terhadap kegiatan studi ini.
3. Dewan Riset Daerah yang telah memberikan arahan dan dukungan demi
terselenggaranya kegiatan studi ini.
4. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan yang telah rekomendasi serta
bimbingan demi kelancaran kegiatan ini.
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Kami berharap studi ini bisa memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten
Pamekasan dalam menyusun program peningkatan minta baca dan perilaku gemar membaca
di Pamekasan.

Pamekasan, 15 Oktober 2020
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Selama ini berbagai upaya telah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan minat baca dan perilaku gemar membaca
masyarakat Kabupaten Pamekasan. Misalnya menambah koleksi perpustakaan, mobil
perpustakaan keliling, sosialisasi untuk membangun gerakan gemar membaca dan literasi
melalui berbagai program dan kegiatan juga terus menerus dilakukan.
Selain melakukan sosialisasi dan pembinaan di sekolah dan pondok pesantren,
berbagai inovasi juga dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Pamekasan sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan minat dan perilaku gemar membaca.
Salah satunya adalah Memberikan bantuan berbagai koleksi bacaan untuk perpustakaan desa
dan TBM serta menyediakan pojok baca di berbagai tempat strategis. Melalui kolaborasi
dengan berbagai pihak tersebut diharapkan budaya literasi masyarakat Pamekasan bisa
tumbuh dan berkembang.
Pamekasan tercatat memiliki beberapa jenis perpustakaan. Mulai dari perpustakaan
perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan TBM
serta pojok baca dan toko buku yang tersebar di beberapa tempat. Untuk Perpustakaan umum,
Kabupaten Pamekasan memiliki Perpustakaan Daerah yang berpredikat akreditasi A tingkat
nasional dan beberapa perpustakaan desa yang sudah mendapatkan penghargaan di tingkat
nasional. Sedangkan di tingkat Perpustakaan Khusus, Kabupaten Pamekasan memiliki
perpustakaan rumah sakit, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan lapas, dan
perpustakaan yang berada di beberapa instansi pemerintah/ pemda.
Meski belum sepenuhnya maksimal, dengan adanya fasilitas yang tersedia di berbagai
tempat di Kabupaten Pamekasan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam
mengakses informasi dan ilmu pengetahuan melalui membaca. Sehingga upaya tersebut, juga
bisa mendongkrak indeks minat baca dan perilaku gemar membaca masyarakat Pamekasan.
Indeks minat baca dan perilaku gemar membaca merupakan suatu kegiatan berbasis
penelitian yang dirasa wajib dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai cara
untuk mengetahui sejauh mana budaya membaca itu sudah menjadi kebiasaan bagi
masyarakatnya, mengingat Pamekasan pernah dinobatkan sebagai Kabupaten pendidikan dan
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berencana untuk menjadi kabupaten literasi pada tahun 2022. Selain itu, penelitian ini juga
untuk menjawab IKU (Indikator Kinerja Utama) pada SAKIB.
Penelitian tentang indeks minat baca dan perilaku gemar membaca pernah dilakukan oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Dalam penelitian
itu dapat disimpulkan bahwa indeks minat baca masyarakat jawa timur termasuk tinggi
dengan skor sebesar 0, 735843 atau sekitar 73, 6%. Sedangkan perilaku gemar membaca
masyarakat baru mencapai 60,6% selisih sekitar 13% dan termsuk kategori sedang (LP3M
UNAIR.2019). Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya keinginan untuk melakukan aktivitas
membaca masyarakat jawa timur cukup tinggi dan merupakan perkembangan yang
menggembirakan.
Akan tetapi bila dilihat dari hasil reading performance Indonesia secara umum,
masyarakat indonesia masih tergolong gemar membaca. Berdasarkan hasil survei tentang
reading performance yang dilakukan the programme for international student assesment
(PISA), secara umum dilaporkan anak indonesia tergolong belum memiliki reading
performance yang memadai. PISA yang merupakan sistem ujian yang dinisiasi oleh
Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD) dan yang mengevaluasi
sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia, telah menghasilkan data bahwa kompetensi
membaca siswa-siswa indonesia belum menunjukkan peningkatan yang segnifikan., dari skor
396 di tahun 2012 menjadi 397 poin di tahun 2015. Peningkatan tersebut mengangkat posisi
indonesia 6 peringkat ke atas bila dibandingkan posisi perangkat kedua dari bawah pada tahun
2012 (Tohir, 2016; Argina et al,2017).
Sejalan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji serta
menghasilkan indeks minat baca dan perilaku gemar membaca masyarakat di kabupaten
Pamekasan. Namun, lebih dari itu studi ini juga bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi
program intervensi yang efektif dalam upaya mendorong pertumbuhan dan peningkatan
indeks minat baca dan perilaku gemar membaca masyarakat Pamekasan. Kegiatan ini penting
dilakukan, karena di era global seperti sekarang ini, seyogyanya harus disadari bahwa kunci
penting agar bisa bersaing di dunia internasional, tak pelak adalah pada pengembangan
kualitas sumber daya manusia, di mana salah satu modalnya adalah peningkatan perilaku
gemar membaca dan kemampuan literasi masyarakat.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pamekasan | 2

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, beberapa masalah
yang akan dikaji dalam penelitian adalah:
1. Bagaimana gambaran indeks minat baca masyarakat Pamekasan?
2. Bagaimana perilaku gemar membaca masyarakat Pamekasan?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang yang menjadi daya tarik dan penghambat minat
masyarakat memanfaatkan berbagai fasilitas membaca, seperti perpustakaan
umum, perpustakaan sekolah/pondok, perpustakaan desa, dan TBM yang ada di
Pamekasan?
4. Bagaimana akses masyarakat Pamekasan terhadap bacaan dan informasi yang ada
di dunia maya melalui internet? Termasuk kendala apakah yang dihadapi
masyarakat Pamekasan dalam mengakses informasi yang disediakan dunia maya?

1.3 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengukur indeks minat baca dan perilaku gemar membaca masyarakat
Pamekasan.
2. Mengidentifikasi berbagai daya tarik dan penghambat minat masyarakat dalam
memanfaatkan perpustkaan dan fasilitas membaca yang tersedia untuk masyarakat
Pamekasan.
3. Merumuskan kebijakan dan program pengembangan minat dan perilaku gemar
membaca masyarakat Pamekasan agar indeks minat dan perilaku gemar membaca
meningkat.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Minat Baca
A. Pengertian Minat Baca
Secara sederhana minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau
keinginan yang besar terhadap sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Depdiknas, 2001: 744), kata minat memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi
terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari
dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu. Hal ini menjadi sebuah
landasan penting untuk mencapai keberhasilan sesuatu karena dengan adanya minat,
seseorang menjadi termotivasi tertarik untuk melakukan sesuatu.
Minat ditandai dengan rasa suka dan terkait pada suatu hal atau aktivitas tanpa
ada yang menyuruh. Artinya, harus ada kerelaan dari seseorang untuk melakukan sesuatu
yang disukai. Dengan demikian, timbulnya minat terjadi karena adanya penerimaan akan
suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar dirinya. Semakin kuat atau
semakin besar hubungan tersebut maka semakin dekat minat seseorang.
Adanya minat dalam diri seseorang juga dapat diungkapkan melalui pernyataan
yang menunjukkan bahwa seseorang cenderung lebih menyukai sesuatu hal dari pada
yang lain. Minat dapat pula diungkapkan dalam suatu aktivitas tertentu. Seseorang yang
memiliki minat terhadap sesuatu akan memberikan perhatian lebih besar terhadap benda
tersebut. Misalnya mengoleksi beberapa benda yang memiliki arti tertentu bagi dirinya
seperti perangko, boneka, poster dan lain sebagainya.
Seseorang yang menyukai suatu aktivitas, biasanya akan termotivasi dan mau
melakukan aktivitas tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minat menjadi
kekuatan tersendiri untuk melakukan suatu hal.
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Farida Rahim (2008:28) mengemukakan bahwa minat baca ialah keinginan yang
kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat
membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan
bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri atau dorongan dari luar.
Herman Wahadaniah (1997:16) minat baca adalah suatu perhatian yang kuat dan
mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga dapat
mengarahkan seseorang untuk membaca dengan kemauannya sendiri atau dorongan dari
luar. Minat membaca juga merupakan perasaan senang seseorang terhadap bacaan karena
adanya pemikiran bahwa dengan membaca itu dapat diperoleh kemanfaatan bagi dirinya.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat baca terkandung unsur
keinginan, perhatian, kesadaran dan rasa senang untuk membaca. Minat baca adalah
suatu kecenderungan kepemilikan keinginan atau ketertarikan yang kuat dan disertai
usaha-usaha yang terus menerus pada diri seseorang terhadap kegiatan membaca yang
dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan rasa senang tanpa paksaan, atas
keinginannya sendiri atau dorongan dari luar sehingga seseorang tersebut mengerti atau
memahami yang dibacanya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Baca
Harris dan Sipay (Tidjan, 2001:6) bahwa minat baca dipengaruhi oleh dua
golongan yaitu golongan faktor personal dan golongan faktor institusional.
i.

Faktor personal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri
meliputi: usia, jenis kelamin, intelegensi, kemampuan membaca, sikap,
kebutuhan psikologis, dan;

ii.

Faktor institusional yaitu faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri
yang meliputi: 1) tersedianya buku-buku, 2) status sosial ekonomi, 3)
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pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru.
Minat membaca tidak dengan sendirinya dimiliki oleh seorang siswa melainkan
harus dibentuk. Pembentukan ini disebabkan adanya dorongan yang mendorong lahirnya
perilaku yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Jadi dari pendapat di atas dapat
disimpulkan, minat untuk membaca dipengaruhi oleh dua faktor sebagai berikut.
1) Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, antara
lain : kecerdasan, pengetahuan bahasa yang dimiliki, kebutuhan dasar anak, jenis
kelamin, faktor psikologi anak, dan sebagainya.
2) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak, antara lain : sosial
ekonomi keluarga, lingkungan sekolah anak, pengaruh teman sebaya, dan
sebagainya.

C. Aspek-aspek Minat Baca
Hurlock (1980:116) mengemukakan bahwa minat sendiri terdiri dari dua aspek,
yaitu aspek kognitif dan aspek afektif.
i. Aspek Kognitif
Aspek kognitif didasari pada konsep perkembangan di masa anak-anak
mengenai hal-hal yang menghubungkannya dengan minat. Minat pada aspek ini
berpusat pada apakah hal yang diminati akan menguntungkan dan mendatangkan
kepuasan pribadi. Misalnya kegiatan membaca, ketika siswa melakukan kegiatan
membaca tentu saja mengharapkan sesuatu yang didapat dari proses membaca
sehingga banyak manfaat yang didapat dari kegiatan membaca. Jumlah waktu yang
dikeluarkan pun berbanding lurus dengan kepuasan yang diperoleh akibat membaca
sehingga kegiatan membaca akan menjadi tetap, yang pada gilirannya ini akan
menjadi sebuah kebutuhan yang sifatnya harus terpenuhi.
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ii. Aspek Afektif
Aspek afektif atau emosi yang mendalam merupakan konsep yang
menampakkan aspek kognitif dari minat ditampilkan dalam sikap terhadap kegiatan
yang diminati akan terbangun. Seperti aspek kognitif, aspek afektif dikembangkan
dari pengalaman pribadi, sikap orang tua, guru, dan teman yang mendukung terhadap
aktivitas yang diminati. Siswa yang memiliki minat baca yang tinggi akibat kepuasan
dan manfaat yang didapat serta mendapat penguatan respons dari orang tua, teman,
dan lingkungan, maka siswa ini akan memiliki ketertarikan dan keinginan sehingga
mau meluangkan waktu khusus dan frekuensi yang tinggi untuk membaca.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa
aspek minat membaca meliputi: 1) perasaan senang dengan kegiatan membaca,2)
kebutuhan akan kegiatan membaca, 3) keinginan mencari bahan bacaan, 4) keinginan
melakukan kegiatan membaca, dan 5) ketertarikan untuk membaca.
2.2 Pengertian Perilaku Gemar Membaca
Gemar artinya suka, senang sekali. Sementara minat dalam kamus besar
bahasa Indonesia (prasetyono, 2008: 51) yaitu kata minat memiliki arti “kesukaan
(kecenderungan hati) kepada sesuatu, keinginan”. Jadi harus ada sesuatu yang
ditimbulkan, baik dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu. Hal ini
menjadi landasan penting untuk mencapai keberhasilan suatu pekerjaan karena
dengan adanya minat, seseorang menjadi termotivasi dan tertarik untuk melakukan
sesuatu yang disenanginya.
Sedangkan Menurut Suyadi (2013: 9) gemar membaca adalah kebiasaan
dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara khusus guna membaca
berbagai informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga
menimbulkan kebijakan bagi dirinya. Menurut Yaumi (2014: 60) gemar membaca
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adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang
memberikan kebijakan bagi dirinya.
Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan gemar membaca
adalah kesukaan akan membaca dan kecenderungan hati untuk memahami dan
mengerti isi yang terkandung dalam teks bacaan serta menerapkannya dalam praktek.
Definisi di atas serta penjelasannya menunjukkan bahwa ketika tumbuh minat
pada sesuatu, maka orang itu akan selalu berusaha mengembangkan perilakunya
demi memperoleh sesuatu tepat akan memperhatikan minat tersebut, akan
dilangsungkan terus menerus, bahkan berusaha agar bisa menikmati lebih lanjut.
Dengan demikian, minat dan perilaku adalah pengertian yang berbeda tetapi
berkaitan. Minat adalah perpaduan keinginan dan kemauan yang dapat berkembang
jika ada motivasi. Kebiasaan adalah perilaku atau kegiatan yang telah mendarah
daging, terinternalisasi atau membudaya dalam diri seseorang. Terbentuknya suatu
kebiasaan pada umumnya memerlukan waktu lama dan dalam pembentukannya,
minat dan motivasi mempunyai peran menentukan. Jika minat dan motivasi tidak
ada,

pada

umumnya

kebiasaan

tidak

tumbuh

dan

tidak

berkembang

(Tampubolon,1991:41). Studi yang dilakukan Flora dan Fauna (1999) menemukan
bahwa seorang anak jika dikuatkan secara ekstrinsik untuk membaca melalui
berbagai reawrd,semisal uang dan pizza, maka hasilnya anak-anak itu, akan
meningkatkan jumlah bacaan mereka, kenikmatan membaca bisa meningkat dan jika
mereka belum bisa membaca, reward itu juga terbukti membentuk anak-anak dapat
membaca dengan baik. Studi yang dilakukan Flora dan fauna tidak mendukung mitos
yang menyatakan bahwa reward ekstrinsik malah dapat membangun sebuah kondisi
di mana motivasi ekstrinsik untuk membaca dapat berkembang.
Ada konsep motivasi, yang tidak bisa diabaikan ketika memahami pengertian
minat baca atau ketika upaya menumbuhkan minat baca akan dilakukan. Artinya,
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untuk menumbuhkan perilaku membaca, perlu pra syarat adanya minat atau
keterkaitan pada kegiatan membaca dengan dipicu oleh adanya dorongan atau
motivasi yang kuat, sehingga memungkinkan munculnya perilaku membaca dan
lebih lanjut lagi apabila aktivitas membaca dilakukan terus menerus akan tumbuh
suatu kebiasaan gemar membaca. Motif dan motivasi memang didefinisikan secara
hampir sama. Motif merupakan sesuatu pengertian yang melingkupi semua penggera,
alasan-alasan atau dorongan-dorongan yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu.
Semua tingkah laku manusia pada dasarnya mempunyai motif. Motif-motif manusia
bisa bekerja secara sadar atau tidak sadar (Moekijat,2002).
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BAB III
METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indeks dan perilaku gemar membaca
masyarakat kabupaten Pamekasan ini merupakan penelitian survey dengan mendasarkan
pada unsur-unsur penelitian di bawah ini:
3.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Pamekasan dan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan Satuan Wilayah
Pengembangan (SWP) Kabupaten Pamekasan. Sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pamekasan tahun 2012-2032 bahwa SSWP/ Sub Satuan Wilayah
Pengembangan Kabupaten Pamekasan dibagi menjadi tiga bagian wilayah, yaitu SSWP
Wilayah Selatan, SSWP Wilayah Bagian Tengah dan SSWP Bagian Utara. Adapun
Penetapan sistem perwilayahan adalah sebagai berikut:
1. Sub

Satuan

Wilayah

Pengembangan

I

Bagian

Selatan adalah Kecamatan

Pamekasan, Pademawu, Galis, Larangan, Proppo dan Tlanakan.
2. Sub Satuan Wilayah Pengembangan II Bagian Tengah adalah Pakong dan wilayah
pendukungnya meliputi Kecamatan Pegantenan, Palengaan, Kadur dan Pakong.
3. Sub Satuan Wilayah Pengembangan III Bagian Utara adalah Kecamatan Waru,
Pasean dan Batumarmar.

3.2 Lokasi dan Responden Penelitian
Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah penduduk di 13 (tiga belas)
kecamatann berdasarkan SSWP/ Sub Satuan Wilayah Pengembangan kabupaten
Pamekasan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan
responden dibagi ke dalam tiga kategori sebagai berikut:
1. Siswa / Santri
2. Mahasiswa
3. Umum
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3.3 Teknik Penentuan Sampel
Dalam penelitian ini, tahapan penentuan sampel yang dilakukan adalah sebagai
berikut:
Tahap pertama:
1. Membagi 13 kecamatan ke dalam 3 klasifikasi berdasarkan Sub Satuan Wilayah
Pengembangan (SSWP) Kabupaten Pamekasan yaitu: 1) Wilayah bagian selatan; 2)
Wilayah bagian tengah; 3) wilayah bagian utara. Hal ini dilakukan atas dasar
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan tahun 2012-2032 dengan asumsi bahwa minat
baca serta perilaku gemar membaca dipengaruhi oleh tersedia sarana pendidikan dan
fasilitas membaca dipengaruhi oleh ketersediaan sarana pendidikan, fasilitas akses
informasi dan bacaan (sekolah,kampus, perpustakaan desa, dan TBM).
2. Dari 13 kecamatan diklasifikan berdasarkan SSWP/ Sub Satuan

Wilayah

Pengembangan
1.

Sub Satuan Wilayah Pengembangan I Bagian Selatan adalah Kecamatan
Pamekasan, Pademawu, Galis, Larangan, Proppo dan Tlanakan.

2.

Sub Satuan Wilayah Pengembangan II Bagian Tengah adalah Pakong

dan

wilayah pendukungnya meliputi Kecamatan Pegantenan, Palengaan, Kadur
dan Pakong.
3.

Sub Satuan Wilayah Pengembangan III Bagian Utara adalah Kecamatan
Waru, Pasean dan Batumarmar.

3. Dari masing-masing SSWP/ Sub Satuan Wilayah Pengembangan dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan dipilih secara purposive
responden dengan mempertimbangkan keseimbangan jumlah masing-masing kategori.
Perolehan responden dari masing-masing SSWP/ Sub Satuan Wilayah Pengembangan
dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan ditetapkan sebagai
berikut:
Table 1
Rincian Jumlah Responden
Kecamatan

F

1. SSWP Selatan

100

2. SSWP Tengah

100
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3. SSWP Utara

100

4. Dinas Perpustakan dan Kearsipan

100

TOTAL

400

Tahap kedua : Pemilihan Responden
Dalam proses pemilihan atau penentuan responden, telah dilakukan dalam
beberapa langkah sebagai berikut:
Pertama, melakukan seleksi tahap awal sebelum wawancara untuk memastikan
bahwa responden adalah warga di lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan warga
Pamekasan adalah penduduk resmi yang dibuktikan memiliki KTP Kabupaten
Pamekasan atau tercatat dalam KK.
Kedua, memilih responden yang diwawancarai dengan mempertimbangkan
sebaran keseimbangan responden di masing-masing kategori usia, pendidikan, status
sosial ekonomi. Selain itu dipertimbangkan juga keseimbangan jumlah antara; lakilaki dan perempuan. Pencarian responden secara perpussive ini dilakukan di tempattempat/ lokasi: sekolah, lembaga pendidikan/ pondok, perpustakaan umum/ desa,
TBM, dan Kampus.
Ketiga, melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur
yang telah disiapkan kepada responden dan wawancara probing untuk mendapatkan
data yang mendalam (data kualitatif).
3.4 Pengumpulan Data
Sebelum dilaksanakan proses pengumpulan data ke lapangan, beberapa langkah
persiapan yang dilakukan adalah:
Pertama, menyusun instrument penelitian yang dibutuhkan sesuai dengan
permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Instrument penelitian yang
disusun dalam bentuk kuesioner yang berisi daftar pertanyaan seputar minat baca, pola
perilaku gemar membaca, akses masyarakat terhadap perpustakaan dan TBM, faktorfaktor yang mempengaruhi serta bagaimana keterkaitannya dengan perkembangan
teknologi informasi dan internet.
Kedua, melakukan rekrutmen dan seleksi surveyor. Surveyor dipilih dari kalangan
pemuda atau mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap dunia literasi di Pamekasan.
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Ketiga, melakukan pembagian wilayah dan domisili calon reson kepada surveyor
serta melakukan coaching kepada seluruh surveyor terpilih. Coaching dilakukan dengan
cara membahas satu persatu pertanyaan yang dirumuskan dalam kuesioner penelitian, dan
tim peneliti menjelaskan secara mendalam arah atau maksud dari setiap pertanyaan yang
dirumuskan agar surveyor dapat mewawancarai responden dan mendapatkan data yang
benar-benar sesuai tujuan penelitian. Dalam kegiatan coaching ini juga diinformasikan
tentang kriteria masyarakat yang seharusnya ditetapkan sebagai responden.
Keempat, menetapkan coordinator pengumpulan data lapangan. Coordinator
pengumpulan data lapangan dilakukan oleh salah seorang surveyor yang sekaligus
bertugas sebagai fasilitator jika ada kesulitan yang dihadapi surveyor di lapangan.
Kelima, untuk memperlancar komunikasi dan pemantauan di lapangan, tim
peneliti akan membentuk group di media sosial yang anggotanya seluruh surveyor dan
peneliti. Pembentukan group di media sosial ini untuk memudahkan koordinasi dan
komunikasi antara peneliti dan surveyor maupun diantara surveyor sendiri, terutama
berbagai pengalaman selama proses pengumpulan data di lapangan.
Proses koleksi data dilakukan dengan mewawancarai responden terpilih dengan
menggunakan kuesioner terstruktur yang telah disiapkan. Selain itu dilakukan teknik
probing dan observasi terhadap situasi dan kondisi lingkungan masyarakat

maupun

TBM/Perpustakaan.
3.5 Analisa Data
Dari seluruh data yang berhasil dikumpulkan, telah dilakukan editing data,
sebelum kemudian dientry ke dalam program SPSS. Untuk memastikan validitas data
yang diperoleh, seluruh kuesioner yang masuk terlebih dahulu telah diperiksa oleh tim
peneliti, baik kelengkapan jawaban maupun konsistensi jawaban yang diberikan
reponden.
Data yang diperoleh, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan
tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam analisis data, data dan analisis dibagi ke
dalam empat aspek, yaitu: (1) indeks minat baca dan perilaku gemar membaca
masyarakat Pamekasan, (2) factor apa yang menjadi daya tarik dan penghambat
perkembangan minat baca masyarakat, (3) minat masyarakat Pamekasan memanfaatkan
fasilitas membaca, dan (4) akses masyarakat Pamekasan terhadap bacaan dan informasi
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di dunia maya, termasuk di sini kendala yang dihadapi masyarakat daam mengakses
informasi di dunia maya
Data yang dianalisis ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi, diagram dan
grafik yang memudahkan pembaca memahami permasalahan yang dibahas. Analisis data
yang dilakukan dengan memberi makna konseptual dan interpretasi terhadap seluruh data
yang diperoleh. Di akhir laporan, selain dikemukakan kembali beberapa temuan pokok
yang merupakan kesimpulan studi ini, juga dikemukakan rekomendasi strategi dan
program intervensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat baca serta
mengembangkan perilaku gemar membaca masyarakat Pamekasan . selain itu dalam
laporan ini juga dihasilkan executive summary penelitian.
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BAB IV
INDEKS MINAT DAN PERILAKU GEMAR MEMBACA MASYARAKAT
PAMEKASAN : TEMUAN DAN ANALISIS
4.1 Indeks Minat Baca Masyarakat Pamekasan
Minat baca seseorang tidak bisa didapatkan secara instan. Kegiatan tersebut
memerlukan adanya proses panjang yang harus dilalui. Perspektif terhadap pentingnya
membaca merupakan salah satu bekal yang harus dimiliki oleh seseorang. Hal tersebut
akan menjadi satu diantara

beberapa indikitor seseorang memiliki minat dan

kesenangan terhadap sebuah bacaan. Mengabiskan waktu berjam-jam hanya akan
dimiliki oleh orang-orang yang menganggap bahwa membaca itu penting dan
menyenangkan.
Selain itu, Faktor Ketersediaan sarana dan prasarana akan menjadikan seseorang
bisa memiliki minat dan kegemaran membaca. Tersedianya fasilitas membaca seperti
Perpustakaan umum, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan pondok
pesantren, gerai baca dan TBM di tengah-tengah masyarakat bisa membantu masyarakat
untuk mendapatkan bahan bacaan yang dibutuhkan. Hal tersebut sangat penting,
mengingat tempat-tempat itu menyediakan bahan bacaan yang gratis untuk masyarakat.
Apalagi di Pamekasan masih sangat sedikit toko-toko yang menjual buku bacaan.
Di perpustakaan atau TBM masyarakat bisa menghabiskan waktunya untuk
membaca, mencari referensi, berdiskusi, dan bisa meminjamnya secara gratis. Tidak
hanya itu, masyarakat juga bisa mencari bahan-bahan bacaan yang sedang populer di
perpustakaan. Perpustakaan bisa menjadi tempat membaca yang menyenangkan bagi
masyarakat yang memiliki minat terhadap sebuah bacaan.
Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana indeks minat baca membaca
masyarakat Pamekasan? Apakah masyarakat Pamekasan sudah memiliki indeks minat
baca dan perilaku gemar membaca yang cukup tinggi?
Saat responden ditanya pendapatnya tentang kegiatan membaca, maka rata-rata
responden memiliki respon yang baik terhadap kegiatan membaca. Seperti tampak
dalam tabel di bawah ini. sebagian besar (50,5%) responden menyatakan sangat senang
dengan kegiatan membaca, bahkan (45,1%) responden menjawab kegiatan membaca
adalah kegiatan menyenangkan. Dan hanya ada (11%) responden yang menjawab
bahwa kegiatan membaca tidak seberapa menyenangkan. Artinya, responden yang
merupakan masyarakat Pamekasan masih menganggap kegiatan membaca adalah
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kegiatan yang sangat menyenangkan dalam memperoleh informasi dan pengetahuan.
Grafik 1
Pendapat tentang kegiatan membaca

Hal tersebut berbanding lurus dengan pertanyaan tentang kegiatan membaca
dibanding melakukan kegiatan lain, mayoritas responden (66,7%) menjawab lebih
menyenangkan kegiatan membaca dibandingkan melakukan kegiatan lain. (23,8%)
menjawab jauh menyenangkan kegiatan membaca dibandingkan kegiatan lain dan
hanya ada (8,8%) yang menjawab bahwa lebih menyenangkan kegiatan lain
dibandingkan dengan kegiatan membaca. Sedangkan yang menjawab dua-duanya tidak
menyenangkan hanya (1.3%). Data tersebut menegaskan penjelasan di awal, bahwa
membaca itu harus berdasarkan kebutuhan dan kesenangan.
Grafik 2
Perbandingan membaca dengan kegiatan lain

Perpustakaan umum, sekolah, desa, dan perpustakaan pondok pesantren, serta
pondok TBM merupakan sarana dalam mendapatkan bahan bacaan yang gratis. Akan
tetapi, koleksi buku yang terbatas dan terkadang bahan bacaan yang dibutuhkan tidak
ada di perpustakaan, maka mengharuskan reponden harus menyisihkan uang untuk
membeli bahan bacaan yang dibutuhkannya. Dari 400 responden yang disurvei, hanya
(1,8%) responden yang menyatakan tidak memiliki keinginan menyisihkan uang untuk
membeli buku bacaan. Sedangkan sebanyak (30,7%) menyatakan sangat ingin
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menyisihkan uangnya untuk membeli buku bacaan dan ditambah (55,5%) reponden
menyatakan ingin menyisihkan uangnya untuk membeli buku bacaan juga dan sisanya
hanya (11,7%) responden yang menjawab biasa.
Grafik 3
Keinginan menyisihkan uang untuk membeli bahan bacaan

Setelah memiliki keinginan menyisihkan uang untuk membeli bahan bacaan,
Penikmat buku akan selalu mencari cara untuk mendapatkan bahan bacaan yang
diinginkan dan biasanya menjadikan perpustakaan/TBM sebagai tempat yang nyaman
dan menarik untuk membaca sebagai pengisi waktu luang mereka. Ada sebanyak (54,2%)
responden yang menyatakan tertarik untuk mengisi waktu luang mereka berkunjung ke
perpustakaan/TBM dan hanya ada (1,1%) yang menyatakan tidak tertarik. Selebihnya
(33,3%) reponden merespon sangat tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan/TBM jika
memiliki waktu luang dan (11,3%) merespon biasa saja.
Grafik 4
Ketertarikan berkunjung ke Perpustakaan/TBM untuk membaca
jika memiliki waktu luang

Siapa yang tidak senang jika ada seseorang memberikan hadiah kepada kita?
Tentu kita akan merasa senang. Apalagi yang diberikan adalah sesuatu yang pasti akan
memberikan manfaat kepada kita, Salah satunya adalah buku. Buku terkadang menjadi
salah satu opsi seseorang untuk dijadikan sebagai sebuah hadiah karena buku dianggap
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sebagai salah satu hadiah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kirakira apakah responden juga akan merasa senang jika diberi hadiah buku?
Setelah responden ditanyakan bagaimana perasaan mereka jika diberi hadiah buku
bacaan/kitab oleh teman/ortu/sahabat dan saudara. Maka survei membuktikan, bahwa
(64,4%) responden merasakan sangat senang jika diberi hadiah buku bacaan dan
sebanyak (32%) menjawab senang. Hanya (3,6%) responden yang menjawab biasa. Jika
demikian, hal ini menjadi salah satu indikator bahwa buku masih menjadi pilihan terbaik
sebagai hadiah yang layak diberikan dan kaya akan manfaat.
Grafik 5
Perasaan jika diberi hadiah buku bacaan

Selain merasa senang jika diberi hadiah buku, seseorang yang memiliki
kesenangan dengan bahan bacaan biasanya juga merasa senang dan tidak masalah jika
diberi tugas yang berkaitan dengan bahan bacaan, tidak terkecuali jika disuruh untuk
mereview buku. Mereview buku merupakan strategi agar kita bisa mengetahui dari isi
buku tersebut. Dengan review kita bisa tahu gagasan-gagasan penting dan informasi
bermanfaat yang tertuang di dalamnya. Tidak hanya itu, kita juga akan tahu apa yang
menjadi kekurangan dari bahan bacaan tersebut.
Berkaitan dengan hal itu, Biasanya seorang siswa atau mahasiswa mendapatkan
tugas dari guru atau dosen untuk mereview sebuah bacaan. Kira-kira bagaimana respon
responden jika diberi tugas tersebut? Mari kita lihat grafik di bawah ini.
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Grafik 6
Perasaan ketika ada guru/dosen yang menugaskan anda mereview
sebuah bacaan

Berdasarkan grafik di atas, (69,9%) responden merasa tidak masalah ketika ada
guru atau dosen yang menugaskan responden untuk mereview sebuah bacaan. Sebanyak
(24,6%) mengaku tidak masalah dengan tugas tersebut. Hanya ada (4,8%) responden
yang merasa enggan dan sisanya (0,7%) merasa sangat enggan dengan tugas mereview
sebuah bacaan.
Disamping itu, bagaimana kira-kira perasaan responden ketika diajak teman atau
saudaranya untuk berkunjung ke perpustakaan/TBM? Kita tahu, Perpustakaan/ TBM
merupakan tempat untuk mendapatkan bahan bacaan dan salah satu akses informasi gratis
bagi masyarakat. Di perpustakaan/ TBM banyak sekali bahan bacaan yang bisa dibaca
oleh masyarakat. Tidak hanya sekadar untuk membaca, terkadang juga hanya dijadikan
tempat untuk nongkrong sambil akses internet gratis.
Lalu,

saat

pertanyaan

tentang

perasaan

responden

ketika

diajak

ke

perpustakaan/TBM ini diajukan. Maka (35,5%) responden merasa sangat senang dan
ditambah dengan (51,3%) responden merasa senang ketika diajak teman atau saudaranya
berkunjung ke Perpustakaan/ TBM. Hanya ada (12,5%) responden yang merasakan biasa
saja. Hebatnya, dalam pertanyaan ini tidak ada responden yang menyatakan tidak senang
jika diajak berkunjung ke Perpustakaan/TBM. Seperti yang terlihat dalam grafik di
bawah ini.
Grafik 7
Perasaan jika diajak berkunjung ke Perpustakaan/TBM
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Saat kita berkunjung ke toko buku atau Perpustakaan dan TBM, salah satu hal
yang biasanya menarik perhatian pembeli dan Pemustaka adalah melihat sampul buku.
Sampul buku yang menarik dan desain yang bagus mampu memberikan pengaruh kepada
pemustaka atau pengunjung toko untuk segera melihat isi dari buku tersebut. Sampul
buku mampu menghipnotis para pengunjung perpustakaan atau toko buku untuk membeli
buku itu atau hanya sekadar melihat sampulnya saja. Menurut kebanyakan responden,
ketertarikan mereka pada buku biasanya dimulai dari ketika mereka tertarik kepada
sampul buku yang bagus dan judul yang menarik.
Alhasil, semua asumsi di atas membuktikan bahwa sebanyak (49,8%) responden
menyatakan sangat ingin melihat isinya. Bahkan, (49,8%) responden juga menyatakan
ingin melihat isi dari buku bacaan yang memiliki sampul yang bagus. Serta perlu
diketahui dalam pertanyaan ini tidak ada satupun responden yang menyatakan tidak ingin
melihat sampul buku yang bagus apalagi sangat tidak ingin melihatnya.
Grafik 8
Perasaan ketika melihat sampul buku yang bagus

Kemudian, Selain karena sampulnya yang bagus, ketertarikan responden terhadap
buku bacaan juga dipengaruhi oleh tren dari buku yang sedang digandrungi oleh
masyarakat banyak. Seperti halnya buku-buku novel yang sedang populer di masyarakat
atau genre – genre lain yang sedang populer juga. Bacaan populer adalah bacaan yang
mampu

menyenangkan

pembacanya

bukan

yang menjadikan

pembaca

jenuh

membacanya. Hal ini sering terjadi kepada mahasiswa atau siswa yang sering mengeluh
jenuh dan bosan dalam membaca materi atau buku bacaanya. Selain dituntut untuk
memahaminya, mereka juga dituntut mengevaluasi dari isi bacaan tersebut. Ini bertolak
belakang jika mereka disuruh untuk membaca bacaan-bacaan ringan dan menyenangkan.
Studi ini menemukan ada (53,7%) responden menyatakan sangat tertarik dengan bahan
bacaan yang sedang populer di masyarakat dan 42,6% menyatakan tertarik juga dengan
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bahan bacaan tersebut. Sisanya ada (3,7%) yang menyatakan tidak begitu tertarik dengan
bacaan yang sedang populer di masyarakat.
Grafik 9
Ketertarikan mengetahui bacaan yang sedang populer di masyarakat

Tabel 2
Perhitungan Indeks Minat Baca Mayarakat

Indeks
minat
baca

Total score
(jumalah
jawaban
responden
secara
keseluruhan

Jumlah
pertanyaan
(9 item)

4 (skor
tertinggi x
jumlah
responden

(a)

(b)

(c)

8198

9

1100

Rumus

Hasil

a:b:c

(d)

8198:9:1100

0,8280

Indeks
{

3,312

Rendah
: 1-1,74
} Sedang
: 1,75 –
2,49
Tinggi :
2,5 –
3,24
Tinggi
sekali :
3,25 - 4
Tinggi
sekali

Hasil survei indeks minat baca masyarakat Pamekasan yang dilakukan oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan memperlihatkan bahwa
masyarakat Pamekasan memiliki angka rata-rata indeks minat baca pada kategori sangat
tinggi, yaitu berada diangka 80,2%. Dengan batas skor tertinggi 4, maka indeks minat
baca masyarakat Pamekasan berada pada skor 3.312. termasuk kategori tinggi sekali.
hasil tersebut diperoleh dari respon atau tanggapan responden terhadap kegiatan
membaca, perbandingan membaca dengan kegiatan lain, ketertarikan untuk berkunjung
ke Perpustakaan/TBM, perasaan ketika diberi hadiah buku bacaan, dan ketertarikan
responden terhadap buku bacaan yang sedang populer di masyarakat.
Menurut Tampubolon (dalam Zaif: 2011) bahwa Minat membaca meliputi
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perasaan senang terhadap buku bacaan, kesadaran akan manfaat membaca, jumlah buku
bacaan yang pernah dibaca, dan perhatian terhadap buku bacaan. Oleh karena itu,
Respon yang baik terhadap sebuah bacaan merupakan representasi minat yang baik
terhadap sebuah bacaan. awal yang baik dalam meningkatkan sikap positif dalam
membangun kegemaran kita terhadap sebuah bacaan. Butuh motivasi dan stimulus dari
semua kalangan dalam membangun sikap positif terhadap kegemaan membaca. Seperti
tersedianya fasilitas membaca, tersedianya bacaan yang menarik dan tersedianya bacaan
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta adanya reward terhadap aktivis literasi
yang telah membantu dalam menebar virus literasi di berbagai tempat.
Oleh karena itu, aspek minat masyarakat terhadap sebuah bacaan harus di
dukung oleh semua pihak. Tujuannya,

untuk menumbuhkan dan mengembangkan

perilaku membaca masyarakat. Hal ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga atau orang
tua untuk meenumbuhkan perilaku gemar membaca sejak dini.

4.2 Perilaku Gemar Membaca Masyarakat Pamekasan
Memiliki perilaku gemar membaca bukan merupakan perkara yang mudah.
Perilaku itu tidak bisa datang tiba-tiba ataupun bisa direkayasa. Seseorang bisa memiliki
perilaku gemar membaca harus diawali dari minat dan ketertarikan terhadap kegiatan
membaca terlebih dahulu, karena antara minat baca dan perilaku gemar membaca
merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Minat merupakan kecenderungan dan
kegairahan yang tinggi terhadap sesuatu, sedangkan gemar merupakan suatu kebiasaan
yang sudah menjadi rutinitas tanpa ada paksaan. Artinya, untuk bisa memiliki kegemaran
membaca maka seseorang harus memiliki kecenderungan, gairah dan kesenangan terlebih
dahulu terhadap sebuah bacaan, sehingga jika hal tersebut sudah muncul maka akan
menjadi sebuah kegemaran atau kebiasaan membaca. Terbentuknya suatu kebiasaan
pastilah memerlukan proses, minat dan motivasi mempunyai peran penentu. Jika minat
dan motivasi tidak ada, pada umumnya kebiasaan tidak tumbuh dan tidak berkembang
(Tampubolon,1994:41).
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Grafik 10
Frekuensi meluangkan waktu untuk membaca

Seseorang yang memiliki kegemaran membaca biasanya selalu meluangkan
waktunya untuk membaca. Bagi mereka membaca merupakan rutinitas jika sedang ada
waktu luang dan tidak ada pekerjaan lainnya. Akan tetapi, mereka yang gemar membaca
bukan lantas menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca. Hal itu bisa dipengaruhi
oleh faktor kesibukan atau kewajiban lainnya.
Studi ini membuktikan, dari responden yang diteliti, ada (49,1%) menyatakan
sering meluangkan waktu untuk membaca kira-kira 1-2 jam dan (17,2%) menyatakan
sering sekali dan selalu meluangkan waktu kira-kira lebih 2 jam sehari. Akan tetapi,
masih ada (31,9%) yang menyatakan jarang meluangkan waktunya untuk membaca
ditambah (1,8%) menyatakan tidak pernah sama sekali. dari respon tersebut, bisa
dipahami masyarakat kita belum bisa mempunyai kegemaran membaca yang utuh. Hal
tersebut bisa dipengaruhi oleh kesibukan, kewajiban yang menumpuk dan belum adanya
waktu luang yang bisa digunakan untuk membaca.
Grafik 11
Intensitas membeli bahan bacaan yang disukai saat memiliki uang lebih

Kegemaran seseorang terhadap sebuah bacaan akan menimbulkan kesukaan yang
luar biasa terhadap buku bacaan. Tidak sedikit dari mereka yang menghabiskan uangnya
hanya untuk membeli buku dan selalu menyisihkan uangnya untuk membeli bahan
bacaan yang yang ia sukai. Namun, terkadang kegemaran tersebut tidak berbanding lurus
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dengan intensitas mereka dalam membeli bahan bacaan. Bukan karena tidak ingin apalagi
tidak senang dengan bacaan. Akan tetapi, Adanya bahan bacaan yang gratis seperti di
perpustakaan dan TBM yang bisa dipinjam dan dibawa pulang juga bisa menjadi
penyebabnya.
Saat responden ditanyakan tentang intensitas mereka membeli bahan bacaan yang
disukai saat mempunyai uang lebih. Maka (40,1%) responden menyatakan sering
membeli bahan bacaan yang disukai dan (16, 2%) menyatakan sering sekali. Akan tetapi
dan (38,2%) responden yang menyatakan jarang dan (5,5%) menyatakan tidak pernah
membeli bahan bacaan yang disukai saat mempunyai uang lebih.
Selain memiliki kebiasaan membeli bahan bacaan, salah satu indikator seseorang
yang memiliki kegemaran membaca adalah selalu menyempatkan diri mengisi waktu
luang dengan membaca. Baik saat di rumah ataupun pada saat ia sedang menunggu.
Seperti menunggu bus di halte, menunggu keberangkatan pesawat di bandara atau pada
saat sedang menunggu antrian di dokter.
Setelah dilakukan survei tentang kegiatan masyarakat yang meluangkan waktunya
dengan membaca saat menunggu aktivitas, maka (49,3%) responden menjawab sering
meluangkan waktu membaca saat menunggu aktivitas. Ditambah lagi (22,4%) menjawab
sering sekali meluangkan waktu dengan membaca saat menunggu aktivitasnya. Akan
tetapi, masih ada (24,6%) yang menyatakan jarang melakukan hal tersebut, bahkan
(3,7%) responden tidak pernah sama sekali meluangkan waktunya dengan membaca saat
menunggu aktivitas.
Grafik 12
Meluangkan waktu dengan membaca saat menunggu aktivitas

Saat responden ditanya terkait jumlah koleksi bacaan cetak(buku)/non akademik
dirumah, jawabannya bervariatif. Terdapat (37,1%) responden menjawab sedikit sekali
sekitar 1-10 judul di rumah, (24,6%) responden menyatakan sedikit sekitar 11-10 judul,
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serta (21,7%) responden menyatakan koleksinya lumayan banyak sekitar 21-30 judul
buku. Hanya (16,5%) yang menyatakan jumlah koleksi bacaan cetak (buku) atau non
akademiknya banyak.
Respon ini cukup menarik, hal ini menegaskan bahwa membeli buku masih belum
menjadi prioritas bagi kebanyakan responden. Akan tetapi hal tersebut bisa disebabkan
oleh adanya fasilitas-fasilitas yang sudah tersebar di lingkungan masyarakat. Baik adanya
perpustakaan umum, TBM, perpustakaan desa, perpustakaan pondok pesantren atau kafekafe yang ada di Kabupaten Pamekasan.
Grafik 13
Jumlah koleksi bacaan cetak(buku)/non akademik dirumah

grafik
Kegiatan saat sedang tidak ada bacaan di rumah

Grafik 14
Frekuensi download informasi/ pengetahuan/ berita untuk dibaca

Selain terdapat responden masih belum memiliki koleksi bacaan yang cukup di
rumah dan membeli buku masih belum menjadi prioritas bagi mayoritas responden.
Karena saat responden ditanya tentang kegiatan di waktu luang saat tidak ada bacaan
yang tersedia, maka sebanyak (71%) responden menjawab berusaha mencari bacaan/
download, pinjam ke perpustakaan/TBM, pinjam teman, beli ke toko buku dan (13,6%)
responden menjawab berencana mencari pinjaman atau membeli bacaan. Hanya ada
(4,8%) responden menyatakan dilain kesempatan akan berusaha meminjam/membeli
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bacaan dan ditambah (10,7%) responden yang menyatakan tidak masalah dengan keadaan
tersebut lalu mereka mengganti dengan aktivitas lainnya.
Kita tahu, mayoritas responden sebagian besar masih lebih sering meminjam
bacaan dari pada membeli, baik meminjam kepada teman/anggota keluarga/ orang lain/
saudara/ tetangga. Saat diteliti kepada responden tentang frekusensi meminjam bacaan
kepada teman/ anggota keluarga dll. Itu, maka studi ini menemukan ada (40,7%)
responden yang menyatakan lebih memilih miminjam kepada teman/anggota keluarga/
orang lain/ saudara/ tetangga ditambah (16,7%) yang menyatakan sering sekali. Akan
tetapi (40,7%) responden yang menyatakan jarang dan (3,7%) yang menyatakan tidak
pernah meminjam buku kepada tetangga/ anggota keluarga dan lainnya.
Grafik 15
Frekusensi meminjam bacaan kepada teman/anggota keluarga/ orang lain/
saudara/ tetangga

Grafik 16
ketertarikan pada sebuah bacaan untuk mendapatkan
dan membacanya

Tidak banyak koleksi bacaan cetak (buku) yang dimiliki oleh responden dan
masih sedikit sekali responden yang menyisihkan uangnya untuk membeli buku bacaan,
walaupun buku itu menarik untuk dibaca. Saat responden diminta tanggapannya tentang
ketertarikan ia pada sebuah bacaan, apakah ia berusaha untuk mendapatkannya agar ia
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bisa membacanya? Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat Pamekasan memiliki
kegemaran terhadap sebuah bacaan walaupun masih cenderung untuk meminjam dari
pada membelinya, karena dari 400 responden yang diminta tanggapannya, sekitar
(53,5%) menjawab berusaha mendapatkannya meski harus meminjam dan (29,2%)
responden menyatakan berusaha mendapatkannya sampai dapat memilikinya sendiri.
Selain

itu,

(15,9%)

responden

menyatakan

berusaha

sekadarnya

saja

untuk

mendapatkannya dan (1,5%) responden menjawab tidak.
Grafik 17
Frekuensi mendiskusikan/membicarakan isi bacaan/informasi/pengetahuan dari
yang telah dibaca dengan teman/anggota keluarga/orang lain/saudara/tetangga

Pada umumnya, jika seseorang senang membaca buku maka ia juga senang untuk
mendiskusikan atau membicarakan isi bacaan yang telah ia baca baik kepada teman
maupun keluarga. Hal ini bertujuan sebagai media untuk mengeksplor informasi yang
telah dibaca. Pertanyaannya sekarang, apakah responden yang merupakan warga
Pamekasan juga mendiskusikan atau membicarakan kepada teman atau keluarga tentang
isi bacaan yang sudah dibaca? Temuan ini menemukan ada (48,3%) responden yang
menyatakan sering melakukan hal itu ditambah (18,5%) menyatakan sering sekali
mendiskusikan isi bacaannya. Sedangkan (00,3%) responden menyatakan jarang dan
(3%) sisanya menyatakan tidak pernah mendiskusikan isi bacaan atau informasi yang
telah dibaca kepada teman atau keluarga dan lainnya.
Grafik 18
Frekuensi membeli buku di toko buku setiap bulannya
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Mencari pinjaman kepada teman dan perpustakaan merupakan salah satu cara
paling populer di kalangan masyarakat Pamekasan dalam mendapatkan bahan bacaan.
Hal itu bisa sisebabkan karena minimnya toko buku yang tersedia atau minimnya daya
beli masyarakat terhadap bahan bacaan. Membeli bahan bacaan masih belum bisa
menjadi prioritas belanja bagi masyarakat . Berdasarkan grafik di atas, ada (55,4%)
responden yang menyatakan jarang membeli buku setiap bulannya. Malah hanya ada
(7,7%) responden yang menyatakan sering sekali dan (15,9%) responden menyatakan
sering. Suatu persentase yang sangat jauh frekuensinya. Selebihnya (21%) reponden
menyatakan tidak pernah membeli buku di toko buku setiap bulannya.
Grafik 19
Frekuensi datang ke perpustakaan untuk membaca/ meminjam

Perpustakaan atau TBM bisa menjadi tempat alternatif mendapatkan bahan
bacaan. Selain hanya sekadar untuk membaca, di perpustakaan pengunjung juga bisa
meminjam bahan bacaan dengan gratis. Memang keberadaan perpustakaan selama ini
agar bisa menjadi akses bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan.
Selain itu, perpustakaan juga bisa menjadi fasilitas rekreasi bagi keluarga. Saat kami
mencoba memberikan kuesioner untuk mengetahui seberapa banyak responden yang
sering ke perpustakaan. Maka hanya ada (17,6%) responden menyatakan sering sekali
lebih dari 6 kali sebulan ditambah (27,6%) responden menyatakan sering 4-6 kali dalam
sebulan. Akan tetapi, sebanyak (41,9%) responden menyatakan jarang hanya 1-3 kali
dalam sebulan. Sedangkan (12, 6%) responden menyatakan tidak pernah sama sekali
berkunjung ke perpustakaan apalagi untuk sekadar membaca dan meminjamnya.
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Grafik 20
Frekuensi membaca berita/informasi/pengetahuan secara online
melalui gadget/HP/komputer anda

Di era milenial seperti sekarang keberadaan alat tekhnologi, informasi, dan
komunikasi baik berupa gadget/HP/komputer

tidak hanya berfungsi sebagai alat

penghubung antara satu sama lain atau sekadar alat untuk memudahkan pekerjaan kita.
Lebih dari itu, keberadaan teknologi tersebut juga bisa digunakan masyarakat untuk
mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan secara online. Cara itu, juga bisa menjadi
inisiatif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan di tengah
keterbatasan bahan bacaan berupa cetak atau jauhnya akses masyarakat ke perpustakaan.
Saat ditanyakan kepada responden tentang frekusnsi mereka membaca
berita/informasi secara online melalui gadget atau komputer, maka sebanyak (50,9%)
responden menyatakan sering sekali mereka membaca berita atau ilmu pengetahuan
secara online, ditambah lagi (42,6%) responden menyatakan sering melakukannya dan
hanya (7,4%) menyatakan jarang dan tidak satupun responden yang menyatakan tidak
pernah. Jadi semua responden menyatakan pernah walaupun intensitasnya jarang.
Grafik 21
Frekuensi mendownload informasi/pengetahuan/bacaan dari internet untuk dibaca

Selain untuk sekadar membaca, kebiasaan responden saat mencari informasi/
pengetahuan melalui internet adalah mendownload informasi atau bacaan tersebut
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untuk dibaca, baik untuk dibaca di rumah atau kampus, atau bisa saja dijadikan
sebagai bahan koleksi referensi digital di HP/gadget mereka. Adapun frekuensi
responden mendownload informasi atau pengetahuan dari internet untuk dibaca, kami
menemukan (35,1%) responden menyatakan sering sekali melakukan hal tersebut.
Ditambah lagi (52,4%) responden yang menyatakan sering melakukannya. Sedangkan
yang menyatakan jarang melakukannya hanya (12,5%) responden dan tidak ada
satupun respon responden yang menyatakan tidak pernah. Artinya, semua responden
pernah melakukan tersebut walaupun ada yang jarang.
Tabel 3
Perhitungan Indeks Gemar Membaca
Total
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Secara keseluruhan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa Indeks Minat Baca
Masyarakat Pamekasan masuk kategori tinggi. Dengan skor 2,8064 atau sekitar 70,16%.
Hasil ini di bawah dari hasil perhitungan indeks minat baca masyarakat Pamekasan. Perlu
diketahui bahwa hasil ini diperoleh dari beberapa indikator, diantaranya adalah frekeunsi
masyarakat dalam meluangkan waktu untuk membaca, frekuensi membeli bahan bacaan,
jumlah koleksi yang dimiliki oleh responden, frekuensi untuk mendapatkan bahan
bacaan, frekuensi mendiskusikan bahan bacaan, frekuensi datang ke perpustakaan, dan
frekuensi membaca bahan bacaan cetak maupun digital. Dengan hasil ini, masyarakat
Pamekasan masih belum sepenuhnya menyadari tentang pentingnya membaca dan belum
menjadikan kegiatan membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan. Sesuai dengan
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pendapatnya Sanacore (2002) yang menyatakan bahwa menjadi pembaca seumur hidup
merupakan implikasi dari berkembangnya kecintaan masyarakat terhadap membaca.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Tim Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Pamekasan tentang Indeks Minat Baca dan Perilaku Gemar
Membaca Masyarakat Pamekasan, maka terdapat beberapa temuan sebagai berikut:
5.1 Kesimpulan
1. Indeks minat baca masyarakat Pamekasan secara keseluruhan memiliki angka ratarata indeks minat baca pada kategori sangat tinggi, yaitu berada diangka 80,2%.
Dengan batas skor tertinggi 4, maka indeks minat baca masyarakat Pamekasan
berada pada skor 3.312 termasuk kategori tinggi sekali. Hasil ini merupakan awal
yang baik terhadap pengembangan budaya literasi di Kabupaten Pamekasan karena
masyarakat Pamekasan memiliki respon positif terhadap kegiatan membaca. Hasil ini
diperoleh dari 275 tanggapan responden dari 400 responden yang ditentukan. Jadi
sebanyak 125 reponden tidak memberikan tanggapan. Selain itu, Hasil tersebut juga
diperoleh dari beberapa indikator atau tanggapan responden terhadap kegiatan
membaca, perbandingan membaca dengan kegiatan lain, ketertarikan untuk
berkunjung ke Perpustakaan/TBM, perasaan ketika diberi hadiah buku bacaan, dan
ketertarikan responden terhadap buku bacaan yang sedang populer di masyarakat.
2. Perhitungan indeks perilaku gemar membaca masyarakat Pamekasan di bawah
indeks minat baca, yakni berada pada skor 2,8064 atau sekitar 70,16% masuk
kategori tinggi. Hasil tersebut diperoleh dari tanggapan dari dari beberapa indikator,
diantaranya adalah frekeunsi masyarakat dalam meluangkan waktu untuk membaca,
frekuensi membeli bahan bacaan, jumlah koleksi yang dimiliki oleh responden,
frekuensi untuk mendapatkan bahan bacaan, frekuensi mendiskusikan bahan bacaan,
frekuensi datang ke perpustakaan, dan frekuensi membaca bahan bacaan cetak
maupun digital.
3. Dari hasil kajian ini ditemukan bahwa masyarakat Pamekasan intensitas dalam
membeli bahan bacaan sangat minim dan lebih sering memanfaatkan perpustakaan
dan fasilitas membaca lainnya untuk membaca dibandingkankan membeli bahan
bacaan tersebut.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil kajian ini, maka diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten
Pamekasan agar mengoptimalkan pembangunan Fasilitas Membaca baik berupa
Perpustakaan umum, Perpustakaan desa, TBM, maupun gerai-gerai baca lainnya demi
meningkatkan minat dan kegemaran membaca masyarakat Pamekasan demi terwujudnya
kabupaten literasi 2022. Selain itu, perlu adanya dukungan ekstra dari pihak pemerintah
daerah untuk fasilitas membaca yang sudah tersedia di kabupaten Pamekasan demi
keberlangsungan fasilitas tersebut untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan
informasi dan ilmu pengetahuan yang gratis.
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