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ABSTRAK
Perpustakaan Keliling ialah perpustakaan umum untuk melayani masyarakat
yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan umum mengingat
keterbatasan dan kelemahan perpustakaan umum. Perpustakaan keliling
berperan penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat di pedesaan.
Kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakan keliling
menjadi suatu permasalahan besar terhadap peningkatan minat baca
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh program
perpustakaan keliling terhadap minat baca masyarakat di kawasan Ulee Lheue.
Penelitian ini menggunakan teori Peranan milik Soerjono Soekanto. Penelitian
ini dilakukan di kawasan Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh,
karena kawasan
ini merupakan salah satu kawasan yang memiliki
perpustakaan keliling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
jenis metode purposive sampling, dengan melakukan observasi dan wawancara
sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Kehadiran perpustakaan keliling di kawasan Ulee Lheue kurang diminati oleh
masyarakat setempat, selain karena bahan bacaan yang terbatas dan tidak
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beragam, pihak perpustakaan keliling juga sangat minim dalam melakukan
kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan minat baca pada masyarakat.
Kata Kunci: Perpustakaan Keliling, Minat Baca, Masyarakat

ABSTRACT
Mobile libraries are public libraries to serve community not covered by public library
services. Mobile libraries play an important role in improving rural reading interest.
The lack of interest of the community to visit the mobile library becomes a major
problem to the increasing interest in reading the community. This research aims to
explain how the effect of mobile library program on reading interest of the community
in region Ulee Lheue. This research uses the Role theory of Soerjono Soekanto. This
research is conducted in Ulee Lheue sub district Meuraxa Banda Aceh City, because
this area is area which has mobile library and can be reached by researcher. This
research uses qualitative method with purposive sampling method, by doing observation
and interview as data collection technique. Subjects used as a source of data in this
study are visitors who regularly visit the mobile library every week. The results showed
that the presence of mobile libraries in region Ulee Lheue is less desirable by the local
community, in addition to the limited reading material and not diverse, the mobile
library is also very minimal in doing activities in growing interest in reading to the
community.
keywords: Mobile Library, Reading Interest, Community
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PENDAHULUAN
Perpustakaan Keliling merupakan salah satu perangkat penyelengaraan
pendidikan non formal yang berupaya untuk ikut serta mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
1945. Untuk melaksanakan amanat itu perpustakaan keliling mempunyai tugas
mengumpulkan, memilih dan menyajikan karya-karya budaya manusia kepada
masyarakat
yang
tidak
terlayani
oleh
perpustakaan
umum
(Hardjoprakoso,1992).
Perpustakaan keliling milik Dinas Perpustakaaan dan Arsip Kota Banda
Aceh mengunjungi tempat-tempat kermaian dalam hal meningkatkan minat
baca masyarakat di Kota Banda Aceh, salah satu tempat keramaian yang di
kunjungi adalah Gampong Ulee Lheue. Gampong Ulee Lheue merupakan
tempat wisata yang banyak dikunjungi masyarakat Kota Banda Aceh,
kehadiran perpustakaan keliling di tempat tersebut
dimaksud untuk
memudahkan masyarakat dalam memperoleh buku-buku yang dibutuhkan,
karena Gampong Ulee Lheue ini juga termasuk Gampong yang lokasinya jauh
dari perpustakaan wilayah jadi dengan keberadaan perpustakaan keliling
dilokasi yang strategis diharapakan mampu meningkatkan minat baca pada
masyarakat. Dengan adanya program perpustakaan keliling seharusnya
masyarakat dapat lebih mudah lagi menambah ilmu pengetahuan dengan
membaca khususnya untuk anak-anak dalam usia pertumbuhan agar memilki
pengetahuan dan kebiasaan positif untuk mengasah keterampilan diri, tetapi
terlihat jelas bahwa perpustakaan keliling yang berada di Gampong Ulee Lheue
sepi pengunjung.
Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, perpustakaan keliling di
Gampong Ulee Lheue belum dimanfaatkan secara maksimal tentunya
dipengaruhi oleh koleksi buku yang belum sesuai dengan apa yang diminati
pembaca dan kurangnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak perpustakaan
keliling, sehingga motivasi masyarakat terhadap minat baca melalui
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perpustakaan keliling masih kurang. Dari uraian diatas maka peneliti tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Perpustakaan Keliling
Terhadap Minat baca Masyarakat” (Studi di Gampong Ulee Lheue Kecamatan
Meuraxa Kota Banda Aceh)”.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Teori Peranan
Penelitian ini mengunakan teori peranan (role theory) yang
dikembangkan oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa peranan adalah
sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu.
Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa
yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai
dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan
tersebut.
Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang
dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi
dan melaksanakan
hak-hak
dan
kewajiban
sesuai
dengan
kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik,
dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai
keinginan dari lingkungannya. Peranan merupakan dinamisasi dari statis
ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peranan
merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan
tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya
merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan
kewajiban adalah beban atau tugas.
Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti tentang pengaruh
program perpustakaan keliling terhadap minat baca masyarakat, teori peranan
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melihat bahwa peran sebuah perpustakaan adalah bagian dari tugas pokok
yang harus dijalankan dalam perpustakaan. Oleh karena itu peranan yang
harus dijalankan ikut menentukan dan mempengaruhi tercapainya misi dan
tujuan perpustakaan. Setiap perpustakaan yang dibangun akan mempunyai
makna apabila dapat menjalankan perananya dengan sebaik-baiknya. Peranan
tersebut berhubungan dengan keberadaan, tugas dan fungsi perpustakaan.
Apabila peran tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan berpengaruh
terhadap minat baca masyarakat.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan
beberapa informan.
Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang:
1. 1 orang petugas perpustakaan keliling
2. 5 orang pelajar/mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan keliling
3. 5 orang tua yang membawa anaknya ke perpustakaan keliling.
Lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa
Kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih kawasan Ulee Lheue adalah karena
di kawasan tersebut merupakan salah satu tempat yang dikunjungi oleh
perpustakaan keliling dan merupakan daerah yang jauh dari perpustakaan
wilayah. kawasan tersebut juga merupakan tempat wisata yang ramai
dikunjungi masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat membantu peneliti
mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembahasan tentang pengaruh program perpustakaan keliling dalam
meningkatkan minat baca masyarakat sudah menjadi fokus penelitian dari
PENGARUH PROGRAM PERPUSTAKAAN KELILING TERHADAP
MINAT BACA MASYARAKAT (Studi di Kawasan Ulee Lheue Kecamatan
Meuraxa Kota Banda Aceh)
)

(Mutia Farasa Nia Sari , Drs Zulfan M.Hum2) )
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol 3 No 2 : 44-53

Jurn

wa
sis

a

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah
Volume 3 No 3 Agustus 2018

h M ah
lmia
a
lI

www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

FISIP

peneliti sebagaimana fokus ini memiliki keterkaitan dengan peran yang
dilakukan perpustakaan keliling dalam menciptakan budaya gemar membaca
kepada masyarakat. Sejalan dengan pembahasan yang telah dibahas
sebelummnya bahwa kurangnya minat baca masyarakat pada perpustakaan
keliling di kawasan Ulee Lheue merupakan sebab akibat dari belum efektifnya
perpustakaan keliling dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Perpustakaan mempunyai peran sangat stategis dalam meningkatkan
minat baca masyarakat, salah satu perpustakaan umum pada saat ini mulai
memberikan layanannya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat
baik yang berada di pusat kota maupun yang berada di daerah jauh dari kota.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengahdirkan perpustakaan
keliling. Perpustakaan keliling seperti yang banyak dijumpai saat ini
mendatangi masyarakat yang beretempat tinggal jauh dari perpustakaan
umum yang berada di pusat Kota, Kabupaten atau Kotamadya. Dengan adanya
perpustakaan keliling memungkinkan penduduk yang tinggal jauh dari
perpustakaan umum dapat memanfaatkan layanan jasa informasi yang
diberikan oleh perpustkaan umum. Akan tetapi dalam realitanya, peran
layanan perpustakaan keliling di Gampong Ulee Lheue yang berfungsi
memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat dan memenuhi segala
kebutuhan informasi masih kurang dikenal dikalangan masyarakat.
Jika melihat dari hasil yang telah peneliti temukan dilapangan
menunjukkan peran yang dilakukan oleh perpustakaan keliling dalam
meningkatkan minat baca belum efektif. Pertama, dalam memberikan fasilitas
koleksi buku yang disediakan oleh pihak perpustakaan keliling masih belum
beragam. Harusnya pengembangan koleksi buku di perpustakaan keliling
adalah suatu kegiatan awal dari pembinaan dan pengembangan koleksi
perpustakaan keliling, bertujuan agar koleksi tetap sesuai dengan keperluan
masyarakat pengguna, dan jumlah bahan di perpustakaan keliling selalu
mencukupi. Dalam hal ini membuktikan bahwa kurangnya kepedulian pihak
perpustakaan keliling dalam pengembangan koleksi buku.
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Kedua, kualiatas pelayanan bukan saja merupakan kebutuhan
masyarakat indonesia, tetapi juga merupakan tuntutan dan kebutuhan
masyarakat dunia pada umumnya. Kualiatas pelayanan adalah suatu kegiatan
pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan prinsip lebih
murah, lebih baik, cepat, tepat, akurat, ramah, sesuai dengan harapan
pelanggan. Namun tidak dengan perpustakaan keliling yang berada di
Gampong Ulee Lheue yang belum memberikan pelayanan sesuai yang
diharapkan masyarakat, untuk itu perpustakaan diharapkan dapat
memberikan pelayanan yang menyenangkan dan nyaman bagi masyarakat
pengguna kedepannya. Hal ini untuk menarik masyarakat agar sering
berkunjung ke perpustakaan keliling. Dengan kualiatas pelayanan
perpustakaan yang baik dan ramah akan memberikan dampak positif bagi
pengguna, yaitu pengguna akan merespon apa yang telah perpustakaan
berikan demi kepuasan pengguna.
Ketiga, kegiatan atau upaya-upaya perpustakaan keliling dalam
mempengaruhi pengunjung agar pengunjung tertarik untuk mengunjungi
perpustakaan keliling saat ini belum memberikan pembinaan yang
memberikan manfaat positif bagi masyarakat yang luas. Dalam menjalankan
promosi atau kegiatan seharusnya ada faktor yang perlu diperhatiakan karena
kegiatan atau promosi tersebut merupakan suatu langkah yang diperlukan
guna menarik minat baca masyarakat.
Dari ketiga komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbatasan
yang dimiliki perpustakaan keliling berpengaruh signifikan terhadap minat
baca. Hal tersebut berarti bahwa pihak perpustakaan keliling dalam
memberikan layanan kepada masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan
masyarakat sehingga berpengaruh terhadap minat baca masyarakat yang
semakin rendah. Ketersediaan sarana dan prasana merupakan faktor penting
dalam sebuah perpustakaan agar dapat menunjang kebutuhan dalam
meningkatkan minat baca masyarakat. Rendah dan meningkatnya kebiasaan
dan budaya baca tentu sangat tergantung pada sejumlah faktor yang dapat
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mendorong akan tumbuhnya minat baca. Hal ini berarti jika pihak
perpustakaan keliling meningkatkan kualitas layanannya baik dari segi koleksi
buku, pelayanan maupun kegiatan promosi yang dilakukan akan berdampak
baik pada meningkatnya minat baca masyarakat. Untuk itu agar minat baca
masyarakt meningkat layanan yang diberikan perpustakaan keliling harus
lebih di perhatikan lagi.
Perpustakaan keliling sebagai wahana strategi dalam mencari dan
menambah ilmu pengetahuan yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa
terkecuali. Sutomo NS (2003: 55-56) mengatakan bahwa peranan sebuah
perpustakaan adalah bagian dari tugas pokok yang harus dijalankan di dalam
perpustakaan. Oleh karena itu peranan yang harus dijalankan ikut menentukan
dan mempengaruhi tercapainya misi dan tujuan perpustakaan. Perpustakaan
keliling mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan informasi kepada
masyarakat yang berada di kawasan Ulee Lheue belum menjalankan tugasnya
secara maksimal. Dalam pandangan Soerjono Soekanto bahwa peranan adalah
aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh
seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan
hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang
menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan
berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran perpustakaan
keliling di kawasan Ulee Lheue Kota Banda Aceh dalam meningkatkan minat
baca belum sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto
dalam teori peranan, hal ini bisa dilihat dari sarana dan prasana yang kurang
memadai, sedangkan untuk mengoptimalkan fungsi layanan di tempat
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya maka kelengkapan sarana dan
prsana di perpustakaan keliling harus lebih di perhatikan dan ditingkatkan,
demi tercapainya keberhasilan dan tujuan dari perpustakaan itu sendiri, yaitu
pelayanan yang berorientasi pada pengunjung dan kualitas pemanfatan yang
berujung pada peningkatan minat baca masyarakat di Kota Banda Aceh.
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KESIMPULAN
Pada bab hasil dan pembahasan sebelumnya penulis sudah
menguraikan beberpa fakta dan temuan sesuai dengan kondisi di lapangan,
maka dapat penulis mengunci (simpulkan) mengenai permasalahan, bahwa
melihat kurangnya minat baca di Perpustakaan Keliling Gampong Ulee Lheue
Kota Banda Aceh yang terjadi karena peran yang dilakukan oleh perpustakaan
keliling dalam meningkatkan minat baca belum optimal. Pertama, dalam
memberikan fasilitas koleksi buku yang disediakan oleh pihak perpustakaan
keliling masih belum beragam. Dalam hal ini membuktikan bahwa kurangnya
kepedulian pihak perpustakaan keliling dalam pengembangan koleksi buku.
Kedua, kualitas pelayanan yang diberikan perpustakaan keliling yang berada di
Gampong Ulee Lheue belum memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan
masyarakat, untuk itu perpustakaan diharapkan dapat memberikan pelayanan
yang menyenangkan dan nyaman bagi masyarakat pengguna kedepannya. Hal
ini untuk menarik masyarakat agar sering berkunjung ke perpustakaan keliling.
Dengan kualiatas pelayanan perpustakaan yang baik dan ramah akan
memberikan dampak positif bagi pengguna. Ketiga, kegiatan atau upaya-upaya
perpustakaan keliling dalam mempengaruhi pengunjung agar pengunjung
tertarik untuk mengunjungi perpustakaan keliling saat ini belum memberikan
pembinaan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat yang luas. Maka
hal ini perlu diperhatikan oleh pihak perpustakaan keliling untuk menciptakan
masyarakat dan bangsa yang biasa membaca, gemar belajar, bersikap ilmiah,
kreatif dan inofatif sehingga mereka dapat ikut berperan serta secara aktif
dalam melaksanakan pembangunan.
Peran perpustakaan sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat
serta perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan keliling juga menyediakan
berbagai sumber informasi bagi penggunanya dalam bentuk koleksi buku,
secara umum perpustakaan keliling lebih banyak menyediakan sumber
informasi dalam bentuk buku, teks, atau lainnya. Biasanya hal ini dapat dilihat
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dari peran perpustakaan sebagai penghubung informasi antar pengguna dan
perpustakaan keliling sebagai mediator sehingga pengguna dapat
memanfaatkan dan mengembangkan yang mereka peroleh. Namun tidak
dengan perpustakaan keliling yang ada di Kota Banda Aceh khususnya
Gampong Ulee Lheue, dimana perpustaakan ini sendiri belum mencapai sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai.
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