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ABSTRAK 

 

 Taman Bacaan Masyarakat merupakan salah satu wadah yang bergerak dibidang 

pendidikan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kembali minat baca masyarakat tanpa 

membedakan status sosial, ekonomi, budaya, agama, adat istiadat, dan tingkat pendidikan. 

Kecanggihan teknologi  mampu menarik perhatian masyarakat dengan begitu pesat. Berbagai 

informasi dengan mudah bisa didapatkan oleh masyarakat dalam waktu yang singkat. 

Kecenderungan masyarakat menggunakan fasilitas tersebut, menjadikan minat baca masyarakat 

semakin melemah. Sedikitnya para pengunjung yang mendatangi Taman Bacaan Masyarakat 

setiap harinya. Banyaknya Taman Bacaan Masyarakat yang muncul di Kecamatan Bukit Bestari, 

tentunya harus didorong oleh partisipasi masyarakat dalam mengisi dan memberdayakan Taman 

Bacaan Masyarakat yang telah ada. 

 Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui peran Taman Bacaan 

Masyarakat dalam meningkatkan minat baca masyarakat  Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang. Dalam penelitian ini informan terdiri dari  pihak pengelola pada Taman Bacaan 

Masyarakat dan masyarakat yang berada dilingkungan kecamatan Bukit Bestari berjumlah 7 

orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

deskriptif kualitatif.  

 Dari hasil kesimpulan maka dapat dianalisa bahwa peran Taman Bacaan Masyarakat belum 

dapat meningkatkan minat baca masyarakat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang hal ini 

diketahui bahwa Taman Bacaan Masyarakat di Kecamatan Bukit Bestari tidak serta merta 

membuat masyarakat datang dan berkunjung ke Taman Bacaan Masyarakat. saat ini terjadi 

disfungsi pada Taman Bacaan Masyarakat Bukit Bestari yang telah berdiri dan beroperasi, adanya 

Taman Bacaan Masyarakat ini belum mampu meningkatkan minat baca masyarakat, partisipasi 

masyarakat pun tidak begitu baik, bahkan jumlah pengunjung juga tidak mengalami peningkatan.  

Kata Kunci : Minat Baca, Masyarakat, Taman Bacaan 
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A B S T R A C T 

 

Community Library is one of the containers in the field of education that has the objective 

to improve the re-reading public regardless of social status, economy, culture, religion, customs, 

and education level. The sophistication of the technology is able to attract the attention of society 

so rapidly. Various information can easily be obtained by the public in a short time. The tendency 

of people using the facility, making public interest weakened. At least the visitors who come to 

Community Library every day. The number of Community Library which appeared in District 

Bukit Bestari, must be driven by community participation in filling and empowering Community 

Library that already exist. 

The purpose of this study is basically to determine the role of the Community Library in 

increasing public interest Bestari Hill District of Tanjungpinang. In this study, informants 

consisted of the manager at the Community Library and the people residing within the sub-district 

of Bukit Bestari amounted to 7 people. The data analysis technique used in this research is 

descriptive qualitative data analysis techniques. 

From the results, the conclusion can be analyzed that the role of the Community Library 

has not been able to increase public interest Bestari Hill District of Tanjungpinang it is known 

that the Community Library in the district of Bukit Bestari does not necessarily make people come 

and visit the Community Library. the current dysfunction in  Community Library Hill Bestari 

which has been up and running, the Community Library has not been able to increase public 

interest, public participation was not so good, even the number of visitors also increased. 

 

Keywords: Like to Read, People,  Community Library 
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I. PENDAHULUAN 

A.  latar Belakang  

Pendidikan Non Formal merupakan salah satu upaya pendidikan yang dilaksanakan di luar 

jalur pendidikan formal guna mendukung dan melaksanakan pendidikan merata kepada 

masyarakat umum. Salah satu upaya pendidikan Non Formal adalah pemberantasan Buta Aksara 

dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan Non Formal tersebut yang  melalui program budaya baca dan pembinaan perpustakaan 

adalah Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Hal ini ditujukan untuk membantu peningkatan minat 

baca, budaya baca dan cinta buku bagi warga belajar dan masyarakat. 

Pengembangan budaya baca dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keinginan dan 

sikap masyarakat terhadap bahan-bahan bacaan, tetapi juga ditentukan oleh ketersediaan dan 

kemudahan akses terhadap bahan-bahan bacaan.Ketersediaan bahan-bahan bacaan berarti 

tersedianya bahan-bahan bacaan yang dapat menjadi referensi bacaan yang diperlukan 

masyarakat.Sedangkan kemudahan akses adalah tersedianya saran dan prasarana dimana 

masyarakat dapat dengan mudah memperoleh bahan bacaan dan informasi tentang bahan bacaan. 

TBM yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal dan optimal oleh masyarakat. Sebagian TBM 

yang kurang diminati oleh warga belajar lebih pada karena pengelolaan yang kurang maksimal dan 

kurangnya motivasi masyarakat untuk membaca. 

Adanya bahwa kecenderungan masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok, 

apabila sedang berada di tempat penantian (ruang tunggu), di rumah, dalam perjalanan, misalnya 

di mobil, atau dalam keadaan santai di tempat rekreasi, pada umumnya cenderung untuk tidak 

berbuat apa-apa. Mereka hanya menikmati pemandangan alam sekitar, berdiam diri, atau 

mengobrol dengan orang yang berada di dekatnya. Hal yang biasa dilakukan juga dengan 

menyibukkan diri dalam permainan elektronik melalui telepon genggam, atau bahkan tidur-tiduran 

saja. Kebiasaan lainnya adalah kebiasaan membawa  dan membaca buku saku atau bahan bacaan 

ringan yang berupa novel atau buku cerita di kalangan masyarakat masih jarang ditemukan. 

Kesadaran tentang pentingnya membiasakan diri untuk aktif membaca masih belum tumbuh dan 

berkembang dengan baik dalam masyarakat.Membaca menjadi salah satu kebutuhan yang perlu 

dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang ingin berkembang cepat dan 

maju. 

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan salah satu wadah yang bergerak dibidang 

pendidikan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kembali minat baca masyarakat tanpa 

membedakan status sosial, ekonomi, budaya, agama, adat istiadat, dan tingkat pendidikan. TBM 

juga merupakan tempat sebagai sarana pendidikan bagi warga masyarakat yang tidak pernah 

sekolah/ buta aksara, putus sekolah, dalam dan antar jenjang penduduk usia produktif tidak 

sekolah dan tidak bekerja, penduduk miskin serta setiap warga masyarakat lainnya yang 

membutuhkan pendidikan.  
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TBM yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat bertujuan untuk 

memberi kemudahan akses kepada warga masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan.Di 

samping itu, TBM berperan dalam meningkatkan minat baca, menumbuhkan budaya baca dan 

cinta buku bagi warga belajar dan masyarakat. Secara khusus TBM dimaksudkan untuk 

mendukung gerakan pemberantasan buta aksara yang antara lain karena kurangnya sarana yang 

memungkinkan para aksarawan baru dapat memelihara dan meningkatkan kemampuan baca 

tulisnya. TBM juga ditujukan untuk memperluas akses dalam memberikan kesempatan kepada 

masyarakat mendapatkan layanan pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 

Pada kecamatan Bukit Bestari di kota Tanjungpinang, telah berdiri Taman Bacaan 

Masyarakat yang dikelola oleh masyarakat setempat. Keberadaan TBM yang berfungsi sebagai 

wadah pembelajaran bagi buta aksara dan  tempat yang menyediakan bahan bacaan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat,  sehingga menjadi penyelenggaraan program pembinaan kemampuan 

membaca dan belajar. Untuk itu hadirnya penyelenggaraan Taman Bacaan masyarakat sangat 

berarti bagi masyarakat yang sudah tahu betapa pentingnya aktifitas membaca. 

Dengan banyaknya siswa atau masyarakat yang memerlukan informasi dan pembelajaran 

maka Taman Bacaan Masyarakat hadir di Kecamatan Bukit Bestari.Terdapat 8 (delapan) buah 

Taman Bacaan Masyarakat yang tersebar dibeberapa daerah pada kecamatan Bukit Bestari turut 

serta membantu upaya pemerintah dalam mengatasi buta aksara dan memajukan serta 

mencerdaskan masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat dipandang perlu dalam masyarakat karena 

keberadaannya dapat menjadi tempat atau sarana pembelajaran bagi masyarakat sekitar. 

Masyarakat tidak perlu jauh jauh untuk mencari buku yang diperlukan, karena keberadaan pusat 

informasi tersebut terletak di wilayah tempat tinggal warga. 

Taman Bacaan Masyarakat di kecamatan Bukit Bestari pertama kali didirikan pada tahun 

2008 sehingga pada tahun 2015 telah berdiri 8 (delapan) buah Taman Bacaan Masyarakat. Hal 

tersebut membuka peluang besar kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi atau 

pengetahuan yang dibutuhkan.Pesatnya pertumbuhan TBM yang semakin banyak, juga didorong 

oleh partisipasi pengelola TBM yang ingin memajukan wilayah setempat dengan membuka sarana 

membaca yang dibutuhkan oleh masyarakat di kecamatan Bukit Bestari. TBM dipandang perlu 

karena dapat membantu siswa atau pelajar yang membutuhkan referensi buku dalam pelaksanaan 

pembelajaran disekolah. Selain itu, memudahkan masyarakat dalam menggali informasi tentang 

dunia pendidikan. 

Ketertarikan pengelola Taman Bacaan Masyarakat dalam mendirikan TBM di kecamatan 

Bukit Bestari juga didorong oleh banyaknya jumlah siswa yang berada dilingkungan sekitar Bukit 

Bestari. Berdasarkan data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Tanjungpinang, di 

kecamatan Bukit Bestari memiliki jumlah siswa paling banyak diantara kecamatan lainnya yang 

ada di kota Tanjungpinang 
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Kecanggihan teknologi  mampu menarik perhatian masyarakat dengan begitu pesat.  

Berbagai informasi dengan mudah bisa didapatkan oleh masyarakat dalam waktu yang singkat. 

Kecenderungan masyarakat menggunakan fasilitas tersebut, menjadikan minat baca masyarakat 

semakin melemah. Sedikitnya para pengunjung yang mendatangi Taman Bacaan Masyarakat 

setiap harinya. Banyaknya TBM yang muncul di Kecamatan Bukit Bestari, tentunya harus 

didorong oleh partisipasi masyarakat dalam mengisi dan memberdayakan TBM yang telah ada.  

Dari uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul “Minat Baca Masyarakat terhadap Taman Bacaan Masyarakat kecamatan Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan 

diteliti adalah bagaimana minat baca masyarakat terhadap Taman Bacaan Masyarakat kecamatan 

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui minat baca 

masyarakat terhadap Taman Bacaan Masyarakat yang ada di  Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a.  Kegunaan Praktis 

1. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber utama sehingga akan tumbuh minat baca 

di kalangan masyarakat pada kota Tanjungpinang.  

2. Sebagai bahan masukan bagi pengelola Taman Bacaan Masyarakat untuk dapat 

meningkatkan minat baca masyarakat sehingga menambah ilmu pengetahuan dan kualitas 

sumber daya manusia dalam lingkungan masyarakat. 

3. Sebagai sumbangan untuk masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui 

Taman Bacaan Masyarakat. 

b.  KegunaanAkademis  

1. Sebagai bahan masukan bagi pengelola TBM  untuk menentukan langkah yang lebih optimal 

dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat terhadap Taman Bacaan Masyarakat 

(TBM) di kecamatan Bukit Bestari, kota Tanjungpinang. 

2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang lain yang meneliti masalah yang sama. 

II. KONSEP TEORI 

A. Teori Fungsionalisme 

Teori fungsionalisme yang menekankan kepada keteraturan bahwa masyarakat merupakan 

suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan 
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saling menyatu dalam keseimbangan. (Supardan, 2009:150).Setiap struktur dalam sistem sosial, 

fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada 

atau hilang dengan sendirinya. 

Menurut Robert K.Merton (Sunarto, 2000:230), analisis fungsional memperkenalkan 

konsep fungsi, disfungsi, fungsi laten, dan fungsi manifest. 

1. Fungsi, adalah kesatuan fungsional yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh 

bagian dari sistem bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang 

memadai. 

2. Disfungsi, yaitu tidak berjalannya fungsi yang dimiliki, sehingga tidak mencapai tujuan yang 

diinginkan.Adanya perilaku yang bersifat disfungsional akan memperlemah integrasi. Hal 

tersebut menyebabkan timbulnya pertentangan dalam sistem sosial. Perilaku yang 

menyebabkan terjadinya kepasifan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai sehingga menjadi 

permasalahan dan kehancuran. 

3. Fungsi laten, adalah tidak diharapkan dan tak mengenali konsekwensi dari konsep yang sama. 

Fungsi laten atau fungsi terselubung juga dapat dikatakan sebagai fungsi lembaga sosial yang 

tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki. Konsekuensi objektif dari individu dalam 

perilaku itu yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui. 

4. Fungsi Manifest, adalah tujuan atau penjelasan aktor dalam struktur yang berguna untuk 

menilai atau menjelaskan fakta sosial, kelompok atau peristiwa, yang dalam arti sederhananya 

yaitu fungsi yang dikehendaki. Konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam 

perilaku itu ada yang mengarah pada integrasi dan keseimbangan. 

 Nilai-nilai sosial budaya berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia di 

dalam hidupnya. Apabila terjadi ketidakserasian antara aspirasi dengan saluran-saluran yang 

tujuannya untuk mencapai sebuah cita-cita (Soerjono, 2007:191). Robert M.Z Lawang 

mengemukakan bahwa institusi sosial adalah proses bagaimana suatu perilaku menjadi berpola 

atau bagaimana suatu pola perilaku yang mapan itu terjadi (Nasrullah Nazhir, 2008:40). Dengan 

kata lain, pelembagaan adalah suatu proses berjalan dan terujinya sebuah kebiasaan dalam 

masyarakat menjadi institusi/ lembaga yang akhirnya harus menjadi paduan dalam kehidupan 

bersama. 

B.  Minat Baca 

a.Pengertian Minat Baca 

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu,gairah, keinginan (Depdiknas, 

2008 : 337). Pendapat lain menyatakan minat adalah sesuatu  pemusatan perhatian yang tidak 

disengaja yangterlahir dengan penuh semauannya dan yang tergantung dari bakat dan 

lingkungannya (Sujanto, 2006 : 92). Baca adalah eja. Membaca adalah melihat serta memahami 

isidari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati), (Depdiknas, 2008 : 35)  

berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan minat baca  merupakan 
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kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang tersebut berbuat sesuatu terhadap membaca. 

Minat baca ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Orang 

yang demikian senantiasa haus terhadap bahan bacaan. Minat baca seseorang di pengaruhi oleh 

motivasi.Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi 

internal adalah dorongan yang berasal dari diri seseorang. Hal-hal yang menjadi penyebab 

motivasi internal antara lain diuraikan berikut : 

1. Adanya kebutuhan. Seseorang yang ingin tahu isi dari suatu dari isi buku tersebut. Keinginan 

inilah menjadi pendorong yang kuat untuk membaca. 

2. Adanya pengetahuan yang dapat memajukan dirinya. Seseorang yang memiliki frekuensi 

membaca tinggi dan ia merasa mendapat sesuatu dari buku yang dibacanya, hal ini mendorong 

ia untuk lebih banyak membaca lagi. 

III. METODE PENELITIAN 

1. Jenis penelitian 

  Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalahberupaya 

menyajikan gambaran yang terperinci mengenai peran lembaga Taman Bacaan Masyarakat dengan 

menggambarkan fungsinya secara jelas. Menurut G Tan (Silalahi, 2010:28) menjelaskan bahwa 

penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat sifat individu, 

keadaan, gelaja, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan suatu gejala, adanya hubungan 

tertentu anatara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. 

  Dalam kaitannya dengan penelitian yang dimaksud dengan menyajikan gambaran yang 

terperinci adalah untuk mengungkapkan secara cermat karakteristik yang berkaitan dengan 

masalah penelitian, yaitu bagaimana lembaga Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian pada berada di Kecamatan Bukit Bestari, khususnya terhadap masyarakat 

di daerah Bukit Bestari yang terdapat Taman Bacaan Masyarakat. Hal ini dikarenakan dari data 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang yang terhimpun, pada kecamatan 

Bukit Bestari tercatat mempunyai jumlah siswa/pelajar yang berjumlah 14.874 orang dari jenjang 

Sekolah Dasar dan Menengah, juga pada jumlah bukta aksara yang berjumlah134 orang, dari 384 

buta aksara yang terdapat di kecamatan lainnya kota Tanjungpinang. Bukit Bestari juga memiliki 8 

(delapan) Taman Bacaan Masyarakat yang berada di sekitar masyarakat. 

3. Populasi dan Sampel 

Sesuai dengan jenis penelitian bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan pendekatan 

populasi dan sampel tetapi yang digunakan ialah dengan pendekatan secara insentif ke informan 

yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini informan 

merupakan subjek yang menjadi sumber peneliti dalam mendapatkan informasi sebagai data yang 

diperlukan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan peneliti. Informan dewasa laki-laki maupun 
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perempuan.Informan adalah orang-orang yang tinggal di Kecamatan Bukit Bestari. Informan 

bersedia memberi keterangan atau informasi yang dibutuhkanuntuk menjawab pertanyaan 

penelitian ini. 

 Informan pada penelitian ini adalah pengunjung, yaitu mereka yang datang di TBM, yaitu 

berjumlah 2 orang.Serta masyarakat yang berada dilingkungan kecamatan Bukit 

Bestari.Masyarakat pada penelitian ini yang menjadi informan  adalah mereka yang tinggal 

disekitar berdirinya Taman Bacaan Masyarakat di Bukit Bestari yang berjumlah 2 orang. Dan yang 

terakhir  adalah3 orang pengelola pada Taman Bacaan Masyarakat. 

4. Sumber data 

a.Data Primer 

Data Primer merupakan suatu objek data atau dokumen original dari informan. Data primer 

merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui media 

perantara. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data Primer merupakan data 

yang diperoleh dari informan yaitu penanggungjawab lembaga Taman Bacaan Masyarakat, serta 

masyarakat yang menjadi informan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau  dari sumber lain 

yang tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia 

sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari artikel-artikel terkait dan data pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, kemudian tentang jumlah pengunjung, 

kelengkapan sarana dan prasara yang ada di Taman Bacaan Masyarakat. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka digunakan alat 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Sugiono (2005:166) teknik observasi merupakan suatu proses yang komplek dan sulit, 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan proses psikologis diantaranya yang terpenting 

adalah pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan yaitu observasi 

terstruktur yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati. Proses peneliti 

melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap obyek penelitian yaitu Taman Bacaan 

Masyarakat (TBM) dalam masyarakat yang ada di kecamatan Bukit Bestari. 

b. Wawancara 
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Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. Jenis 

wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Menurut Arikunto (2006:227) 

pedoman wawancara tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar 

yang akan dtanyakan. Wawancara langsung dan mendalam dengan menggunakan instrument 

penelitian berupa interview guide.interview guide berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya 

terbuka yang digunakan untuk menjadikan wawancara yang dilakukan agar lebih terarah bertujuan 

menggali informasi yang akurat dari informan (Suyanto, 2008:55).  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa artikel, dan data terkait yang akan menjadi lampiran 

pada penelitian ini. 

F. Teknik Analisa Data  

1. Analisis secara historis 

Analisis secara historis bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga 

kemasyarakatan. Dalam hal ini akan diselidiki asal mula munculnya Taman Bacaan Masyarakat di 

kecamatan Bukit Bestari. Serta perkembangan Taman Bacaan Masyarakat yang telah berdiri ini 

sejak tahun pertama berdiri hingga saat ini. 

2. Analisis fungsional 

Lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan 

antara lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat.Suatu lembaga kemasyarakatan tidak mungkin 

hidup sendiri terlepas dari lembaga kemasyarakatan lainnya.Seperti Taman Bacaan Masyarakat 

juga memiliki keterkaitan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah ada. 

IV. PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Informan 

Karakteristik dari informan yang menjadi atau yang membantu penelitian ini dengan hasil 

sebenar-benarnya. Informan dari penelitian ini adalah masyarakat yang berada disekitar Taman 

Bacaan Masyarakat. Masyarakat yang tinggal tidak jauh dari letak TBM berdiri. Masyarakat yang 

menjadi informan berjumlah 2 (dua) orang. Kemudian  pada penelitian ini adalah pengunjung. 

Pengunjung  yang datang pada Taman Bacaan Masyarakat di Kecamatan Bukit Bestari. 

Pengunjung adalah mereka yang datang pada Taman Bacaan Masyarakat. Datang untuk membaca 

atau meminjam buku. 

Informan terakhir adalah pengelola dari Taman Bacaan Masyarakat yang berada di 

lingkungan Bukit Bestari. Pengelola pada Taman Bacaan Masyarakat yang akan menjadi informan 

berjumlah 3 (tiga) orang. Masing-masing pengelola adalah orang yang menjadi penanggungjawab 

terhadap Taman Bacaan Masyarakat tersebut. Atau dengan kata lain pengelola sebagai pimpinan 

TBM. 
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B.Analisa Minat Baca Masyarakat terhadap Taman Bacaan Masyarakat Kecamatan Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang 

Taman Bacaan masyarakat atau TBM adalah salah satu wadah yang bergerak dibidang 

pendidikan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kembali minat baca masyarakat tanpa 

membedakan status sosial, ekonomi, budaya, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan dan lain 

sebagainya.Bagi masyarakat Indonesia, khususnya ekonomi menengah ke bawah, membeli buku 

adalah sesuatu yang berat. Tentunya selain buku pelajaran untuk sekolah anak-anaknya.Mungkin 

bagi sebagian dari mereka, membeli beras dan kebutuhan lainnya lebih penting.Hal tersebut tentu 

saja menjadikan buku adalah hal yang dapat dikesampingkan dengan kebutuhan pokok yang lebih 

dibutuhkan bagi masyarakat. 

 

1. Fungsi Taman Bacaan Masyarakat 

Misi yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang kemudian harus dikerjakan oleh 

pengelola lembaga dalam mewujudkan visi tersebut. Sebuah misi juga akan memberikah arah 

kepada pengelola sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. masyarakat tidak serta merta datang 

ke Taman Bacaan Masyarakat untuk  membaca. Beberapa masyarakat saja yang datang untuk 

mengunjungi TBM.TBM yang ada tidak semua bisa aktif menjalankan programnya. 

Tidak banyak masyarakat yang datang untuk membaca, meminjam buku, bahkan menggali 

informasi di TBM.Dari wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa memang minat baca 

masyarakat untuk membaca pada Taman Bacaan masyarakat di Bukit Bestari sedikit.Sehingga 

TBM yang setiap masa menjadi tutup dan mengalami penurunan dari segi pengunjung.Masyarakat 

tidak memanfaatkan TBM dengan baik.Banyak dari kalangan masyarakat juga para siswa yang 

juga tidak mengunjungi TBM, khususnya di kecamatan Bukit Bestari. 

Dalam menjalankan fungsi atau tujuan dari berdirinya Taman Bacaan Masyarakat, tentu saja 

masyarakat merasakan  terhadap perkembangan dari TBM tersebut. Seperti yang diungkapkan 

oleh masyarakat bahwa tujuan dari TBM memang harus berjalan dan berfungsi.Namun dalam 

keadaan beroprasinya, terkadang ada TBM yang pada akhirnya berhenti atau menjadi pasif.Hal 

tersebut karena pengunjung yan terus berkurang dari waktu ke waktu.Hal tersebut menjadikan 

TBM tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik. 

Adanya TBM di Kecamatan Bukit Bestari tidak juga dapat membuat masyarakat datang dan 

berkunjung ke TBM.Banyak TBM yang didirikan kemudian tidak dapat bertahan karena 

kurangnya minat pengunjung.Jika dilihat pada tujuan dan fungsi umum tentang TBM tentu saja 

TBM di Kecamatan Bukit Bestari masih juga ada yang belum memaksimalkan fungsi dari TBM. 

Dengan kegiatan yang dilaksanakan pada TBM, diharapkan pula dapat meningkatkan kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan, dan memperluas wawasan, serta bagi mereka yang putus sekolah atau 

tamat sekolah tetapi tidak melanjutkan sebagai bekal untuk mengembangkan diri, bekerja atau 

berusaha secara mandiri dalam setiap aktivitas mereka. 

2. Disfungsi  
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Taman Bacaan Masyarakat yang hadir di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan tempat 

untuk melakukan perbuatan menyimpang bagi sebagian masyarakat, khususnya pada usia remaja. 

Pada kondisi lain maka akan terdapat hal-hal yang berjalan tidak pada tempatnya. Atau dapat 

dikatakan bahwa kehadiran TBM dapat menjadikan hal yang tidak diinginkan, baik oleh pengelola 

maupun masyarakat sekitar. Hal ini dapat disebabkan masyarakat yang menggunakan TBM dari 

arah yang tidak tepat, sehingga terjadi disfungsi terhadap berdirinya TBM. 

Para remaja yang merokok di TBM saat malam hari tentu saja membuat fungsi TBM sangat 

jauh diharapkan.Disini terjadi disfungsi pada berdirinya TBM di tengah-tengah kelurahan Tanjung 

Unggat. Saat ini terjadi disfungsi pada TBM Bukit Bestari yang telah berdiri dan beroperasi, 

adanya TBM ini belum mampu meningkatkan minat baca masyarakat, partisipasi masyarakat pun 

tidak begitu baik.Jumlah pengunjung juga tidak mengalami peningkatan. Dalam pelaksanaan 

praktik pembinaan di TBM Kecamatan Bukit Bestari menemui beberapa kendala yaitu: kurang 

menertibkan para pelajar untuk berhenti melakukan perilaku yang menyimpang.Tidak hanya itu 

berdirinya TBM menurut sebagian masyarakat tidak melihat kebutuhan sebenarnya dari 

masyarakat. 

Pelajar yang menggukana fasilitas komputer untuk bermain gametentu saja salah untuk tujuan 

TBM.TBM yang seharusnya diisi dengan pelajar yang mencari informasi malah menjadikan TBM 

sarana untuk mereka bermain.Tentunya hal ini menunjukan bahwa memang TBM yang ada tidak 

lagi bisa berfungsi sebagai sarana tempat membaca yang menyenangkan.Para pelajar tersebut tidak 

menggunakan fasilitas TBM dengan menggali informasi dan pendidikan.Tidak berfungsinya TBM 

ini menjadikan TBM pasif dan tidak bisa bertahan, sehingga beberapa TBM telah tutup. 

3. Fungsi Manifes 

TBM dalam menjalankan fungus manifesnya telah berjalan dengan baik, tujuan dan fungsi 

TBM Kecamatan Bukit Bestari juga telah tercapai secara selaras dan seimbang. TBM ini dapat 

membangkitkan dan meningkatkan minat baca masyarakat sehingga tercipta    masyarakat yang 

cerdas.   Kemudian menjadi sebuah wadah kegiatan belajar  masyarakat. Juga mendukung 

peningkatan kemampuan  aksarawan baru dalam rangka  pemberantasan buta aksara sehinga tidak  

buta aksara kembali namun hal ini tentu tidak berjalan dengan baik saat ini. Namun seperti halnya 

masyarakat kini yang tidak lagi mengunjungi Taman Bacaan Msyarakat sehingga tidak merasakan 

dan menikmati sarana yang telah diusahakan dan dilengkapi oleh pengelola. Hal ini tentu saja 

adanya perkembangan zaman, jarang ditemui anak-anak atau orangtua yang buta aksara membuat 

TBM ini semakin terpinggirkan. 

Masyarakat yang berada di daerah TBM Bukit Bestari pada khususnya tidak memanfaatkan 

fasilitas yang telah TBM buat.Masyarakat di TBM yang hadir di Kelurahan Tanjung Unggat ini 

juga tidak berkunjung untuk menemukan buku bacaan.Namun memang masyarakat yang tidak 

benar-benar memahami dan merasakannya. Ada banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan 

mengabaikan betapa pentingnya membaca sehingga masyarakat akan semakin cerdas. Fasilitas 
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yang baik juga terkadang tidak serta merta menjadikan masyarakat berkunjung di Taman Bacaan 

Masyarakat.Kelengkapan sarana seperti kipas angin, meja belajar, karpet yang disediakan 

pengelola juga tidak dapat menjadikan masyarakat berminat untuk membaca di TBM tersebut. 

Dengan demikian TBM diharapkan akan memberikan motivasi warga masyarakat khususnya 

di lingkungan TBM disamping para pustakawan baru agar gemar membaca dan gemar belajar 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk pengembangan diri dalam 

bekerja ataupun usaha mandiri. Karena Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam 

meningkatkan kualitas manusia, dan perpustakaan sebagai inti dari setiap program pendidikan, 

pengajaran, penelitian sangat membutuhkan tangan-tangan yang professional agar perpustakaan 

dapat difungsikan secara optimal.Apalagi perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestari 

budaya bangsa dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kebudayaan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. 

4. Fungsi Laten 

TBM juga mencari koleksi buku dari Kantor Perpustaan dan Arsip Daerah Kota 

Tanjungpinang. Pengelola mendapatkan bantuan sumbangan buku untuk menambah koleksi 

buku yang diperlukan dan menjadikan Taman Bacaan Masyarakat yang dikelolanya dikenal. 

Jumlah buku-buku bacaan yang bervariasi juga menjadi salah satu faktor utama dalam menarik 

minat baca pengunjung. Beberapa referensi buku juga telah disediakan oleh pengelola untuk 

menarik minat baca. Pengetahuan umum merupakan buku yang wajib disediakan oleh pengelola 

untuk kelengkapan bangan bacaan TBM. 

Mencari bantuan dari berbagai arah merupakan salah satu bentuk cara yang ditempuh oleh 

TBM. Bantuan baik berupa buku ataupun dana merupakan sumber dari pengelola. Jika bantuan 

dana digunakan dengan baik maka TBM tentu saja dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

harapan. Pengelola berlomba mengejar bantuan dan bersaing dengan TBM didaerah lain untuk 

mendapatkan bantuan-bantuan. Pemerintah pusat di Jakarta juga menyediakan akses bagi para 

pengelola untuk mendapatkan bantuan.Tentu saja bantuan yang didapatkan harus dilengkapi 

dengan bukti fisik dan bukti pendukung lainnya, sehingga program bantuan didapatkan. 

Dalam perannya menjalankan fungsi laten dan fungsi terselubung yaitu dengan menjadikan 

TBM sebagai wadah untuk mendapatkan bantuan, baik bantuan dari pemerintah maupun 

bantuan individu dari segelintir orang. Pada dasarnya TBM merupakan sebuah lembaga yang 

menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan 

pembinaan kemampuan membaca dan belajar. 

Selain itu, TBM juga merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat mendapatkan 

informasi bagi masyarakat, khususnya yang bersumber dari bahan pustaka.Bahan pustaka itu 

sendiri merupakan semua jenis bahan bacaan dalam berbagai bentuk media.Karena pentingnya 

TBM ini, diperlukan seorang pengelola, dan mereka yang menjadi pengelola adalah yang 

memiliki dedikasi dan kemampuan teknis dalam mengelola dan melaksanakan layanan 
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kepustakaan kepada masyarakat. Dengan kata lain, seorang pengelola TBM adalah orang yang 

benar-benar memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memberikan layanan pustaka. 

V.PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Dari hasil kesimpulan maka dapat dianalisa bahwa minat baca masyarakat terhadap Taman 

Bacaan Masyarakat (TBM) Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang belum dapat meningkat. 

Hal ini diketahui bahwa TBM di Kecamatan Bukit Bestari tidak serta merta membuat masyarakat 

datang dan berkunjung ke TBM. Banyak TBM yang didirikan kemudian tidak dapat bertahan 

karena kurangnya minat pengunjung. Dengan kegiatan TBM diharapkan pula dapat meningkatkan 

kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan memperluas wawasan bagi mereka yang telah melek 

aksara, serta bagi mereka yang putus sekolah atau tamat sekolah tetapi tidak melanjutkan sebagai 

bekal untuk mengembangkan diri, bekerja atau berusaha secara mandiri dalam setiap aktivitas 

mereka dalam kehidupan di masyarakat, namun tidak semua masyarakat mempergunakan TBM 

sebagi wadah atau tempat untuk meningkatkan minat bacanya. 

Tujuan dan fungsi TBM di Kecamatan Bukit Bestari belum berjalan dengan selaras.Masih 

banyak hambatan untuk meningkatkan minat baca masyarakat kecamatan Bukit Bestari.Padahal 

TBM ini mampu melaksanakan peningkatan budaya baca masyarakat sebagai upaya untuk 

memelihara keaksaraan peserta didik yang telah bebas buta aksara melalui penyediaan Taman 

Bacaan Masyarakat (TBM) hanya saja tujuan dan fungsi tidak dapat berjalan karena belum 

disosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat.Dimana TBM merupakan sebuah lembaga 

yang menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat 

penyelenggaraan pembinaan kemampuan membaca dan belajar. 

Partisipasi masyarakat juga sangat mempengaruhi keaktifan berjalannya TBM di Kecamatan 

Bukit Bestari.Masyarakat juga memerlukan referensi bacaan yang menarik juga dibutuhkan.Baik 

untuk kalangan pelajar hingga ibu rumah tangga. Buku bacaan yang menarik dan banyak juga 

tentunya akan menarik minat masyarakat untuk mengunjungi TBM, bahkan untuk meminjam buku 

di TBM Kecamatan Bukit Bestari. 

B. Saran 

 Untuk tercapainya minat baca pada masyarakat terhadap Taman Bacaan Masyarakat, maka 

haruslah diimbangi dengan langkah atau cara yang dilakukan. Adapun saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Agar Taman Bacaan yang ada di kecamatan Bukit Bestari dapat membuat kegiatan sosialisasi 

berkenaan dengan tujuan TBM. Seperti membuat spanduk atau baleho kecil yang kemudian 

dipasangkan dibeberapa tempat. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengetahui 

keberadaan TBM dan mengetahui lokasinya. Membuat selembaran kecil yang dibagikan 

kepada masyarakat juga merupakan salah satu cara agar keberadaan TBM lebih banyak 

dikenal oleh masyarakat. 
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2. Sebaiknya TBM dapat lebih berinovasi agar tidak ketinggalan dengan informasi dan 

komuniksi yang terus berkembang. Menyediakan fasilitas komputer yang terkoneksi dengan 

internet juga merupakan salah satu inovasi agar para pengunjung tertarik datang ke TBM. 

Mengikuti kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sehingga masyarakat dipermudah 

dengan akses yang mudah dan cepat 

3. Sebaiknya TBM dapat lebih berinovasi agar tidak ketinggalan dengan informasi dan komuniksi 

yang terus berkembang. Menyediakan fasilitas komputer yang terkoneksi dengan internet juga 

merupakan salah satu inovasi agar para pengunjung tertarik datang ke TBM. Mengikuti 

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sehingga masyarakat dipermudah dengan akses 

yang mudah dan cepat. 

4. Sarana prasarana juga diharapkan dapat dilengkapi agar dapat meningkatkan minat masyarakat 

untuk datang ke TBM Bukit Bestari. Tempat membaca yang menyenangkan juga sangat 

dibutuhkan bagi pengunjung sehingga, pengunjung dapat dengan nyaman duduk dan membaca 

buku sesuai dengan keinginannya. 
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