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ABSTRAK

Isu  literasi  di  Indonesia  saat  ini  masih  menjadi  perbincangan  hangat  dari
pelbagai  kalangan terkait  dengan upaya peningkatan literasi  bagi masyarakat
Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mendirikan TBM. Kota
Surabaya sendiri, dalam satu tahun terakhir ini mulai menaruh perhatian khusus
dalam  menggalakan  program  literasi,  yang  memiliki  jumlah  TBM  terbanyak
dibandingkan kota lainya. Fenomena tersebut membuat peneliti  tertarik  untuk
mengetahui gambaran perilaku pemanfaatan TBM, gambaran literasi pengguna
TBM dan  bagaimana  TBM  tersebut   berperan  dalam  pengembangan  literasi
masyarakat  kota  Surabaya.  Peneliti  menggunakan  teori  dari  Saracevid  dan
Kantor untuk menggambarkan perilaku pemanfaatan TBM dengan ACA Model
yaitu Acquisition, Cognition dan Application dan untuk menggambarkan literasi
pengguna  TBM,  menggunakan  konsep  dari  Kucer  berdasarkan  4  dimensi:
dimensi  Cognitive,  Linguistic,  Sociocultural dan  Developmental.  Penelitian  ini
menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian berada di 6
TBM  di  Surabaya  Timur,  Kec. Gubeng.  Metode  pengambilan  sampel
menggunakan  multistage  random  sampling  dengan  sampel  sebanyak  100
responden.  Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran masyarakat Surabaya
dalam  pemanfaatan  informasi  TBM,  secara  konseptual  tergolong  pada  tipe
“Direction” yaitu pengunjung  TBM  akan  mempraktekan  informasi  sebagai
panduan/pengetahuan baru dalam menyelesaikan maupun membuat keputusan.
Proses  acquisition, menunjukan  sebesar  45% sering  berkunjung  ke  TBM dan
menghabiskan waktu di TBM selama 1-2 jam (43%). Proses  cognition, sebesar
51%  membaca  berulang  kali  untuk  memahami bacaan.  Proses  application,
sebesar  45%  menyatakan  informasi  di  TBM  memberikan  kemudahan  dalam
menyelesaikan  masalah.  kemudian pada pemanfaatan  literasi,  pengguna TBM
cenderung  tergolong  pada  tipe  “Functional” yaitu  responden  mampu
menggunakan informasi dengan mempraktekan informasi yang sudah diperoleh.
Pada dimensi Cognitive, sebesar 47% menghabiskan 1-2 jam untuk membaca di
TBM,  dengan membaca 2 buku atau lebih dalam 1 bulan (48%). Pada dimensi
Linguistic, sebesar 46% jarang membuat karya tulisan dalam 1 bulan, 54% tidak
pernah  membaca  bahasa  asing.  Dimensi  Sociocultural,  sebanyak  78%
membagikan  informasi  secara  aktif,  yakni  informasi  fakta  sebanyak  64%.
Dimensi  Developmental,  sebanyak 40% mampu menggunakan informasi  untuk
membuat  sesuatu yang baru.  Selain itu  hasil  dari tabulasi  silang menunjukan



bahwa pemanfaatan literasi memberikan dampak terhadap kemampuan literasi
pengunjung TBM, yang berdampak pada 4 dimensi diatas.

Kata  Kunci  : Perilaku  Pemanfaatan  informasi,  literasi,  Taman  Bacaan
Masyarakat (TBM), dampak pemanfaatan informasi

ABSTRACT

The issue of literacy in Indonesia is still being a current issue for various patron
associated with efforts to improve literacy for Indonesian citizen itself. One of the
efforts is by establishing the TBM. Surabaya city itself, having proclaimed as the
"City of Literacy", and in the past year have begun to pay special attention in
promoting literacy program, which has the highest number of TBM compared to
other  cities.  That  phenomenon  makes  researchers  are  interested  to  know  the
description of TBM utilization behavior, an overview of literacy of TBM users
and how TBM is becoming an instrumental in the development of TBM users’s
literacy. Researchers used the theory from Saracevid and Kantor to describe the
behavior  of  the  TBM  utilization  with  an  ACA  Model  namely  Acquisition,
Cognition  and  Application  and  to  describe  literacy  of  TBM users,  using  the
concept from Kucer which defines literacy based on four dimensions : Cognitive,
Linguistic,  sociocultural  and  Developmental.  This  research  uses  descriptive
quantitative research methods, the location of this research is located at 6 TBM
located  in  East  Surabaya,  Gubeng.  The  sampling  method  using  a  multistage
random sampling with a sample size of 100 respondents. These results indicate
that TBM user in the utilization of information in TBM, belong to the "Direction"
type, TBM users will practice information as a guide / new knowledge in solving
problem and decision making. The process of acquisition, 45% showed a frequent
visitor to the TBM and spend time in TBM for 1-2 hours (43%).  The process of
cognition,  by 51% read repeatedly  to  understanding the content,   45% stated
information on TBM provides convenience in solving the problem. For the use of
literacy, conceptually TBM users tend to belong to the type of "Functional" that
respondents were able to use the information to practice the information that has
been obtained. On Cognitive dimension, by 47% spend 1-2 hours to read in TBM,
48% were able to read more or equal to two books in one month. In Linguistic
dimension, by 46% less often (1-3 times) to make the writings in 1 month, 54%
never read a foreign language. Sociocultural dimensions, as much as 78% active
share information,  which is  information fact  as much as 64%.  Developmental
Dimensions, 40% were able to use the information to create something new. Also,
results from cross tabulation shows that the use of literacy have an impact on the
literacy skills of TBM users, which affects the four dimensions above.

Keywords: Information  Utilization  Behavior,  literacy,  Community  Library
(TBM), the impact of information utilization 



Pendahuluan

Isu  tentang  literasi  di
Indonesia  saat  ini  masih  menjadi
perbincangan  hangat  dari  pelbagai
kalangan,  mulai  dari  forum-forum
komunitas  sampai  dengan
pemerintahan,  terutama  tentang
upaya  dalam  meningkatkan  literasi
bagi  masyarakat  Indonesia.  Upaya
yang  sudah  dilakukan  pemerintah
Indonesia  dalam  meningkatkan
literasi yaitu dengan mendirikan dan
menambah  jumlah  Taman  Bacaan
Masyarakat  (TBM)  di  berbagai
daerah di Indonesia, terutama di kota
surabaya  yang  memiliki  jumlah
TBM  terbanyak  dibandingkan  kota
lainya  di  Indonesia,  saat  ini  kurang
lebih  terdapat  485  TBM  yang
tersebar  di  seluruh  wilayah  di
Surabaya,  karena  memang
pemerintah kota Surabaya dalam satu
tahun  terakhir  ini  mulai  menaruh
perhatian khusus dalam menggalakan
program literasi, diantaranya melalui
pendirian  dan  pemanfaatan  TBM.
Yang   diharapkan  nantinya
masyarakat bisa memanfaatkan TBM
tersebut  untuk  mendukung
pengembangan  literasinya.
Fenomena tersebut tentunya menarik
untuk dikaji lebih lanjut, dari sinilah
peneliti  ingin  mengkaji  tentang
pemanfaatan  TBM bagi  masyarakat
dan  bagaimana  TBM  tersebut
berperan  dalam  pengembangan
literasi masyarakat .

Di Indonesia  saat  ini  tingkat
literasi  bisa  dibilang  masih  rendah,
untuk  mengetahui  gambaran
mengenai  literasi  masyarakat  di
Indonesia,  dapat  dilihat  dari  hasil
laporan  terakhir  UNESCO  yang

berjudul  “The  making  of  literate
societies”  pada  tahun  2006  terkait
dengan  indeks   literasi  di  tingkat
Asia  Tenggara,  prosentase  indeks
literasi Indonesia hanya sebesar 20%,
masih  di  bawah  Indeks  literasi
Malaysia  (40%),  China  (50%),
Thailand (55%),  dan Filipina (60%),
dari data tersebut menunjukan indeks
literasi masyarakat  Indonesia masih
masih  rendah  di  banding  dengan
Negara-negara di asia lainya. 

Menanggapi  masih
rendahnya  tingkat  literasi  di
Indonesia,  beberapa  gerakan
literasipun  mulai  bermunculan  di
Indonesia,  hal  ini  bisa  dilihat  pada
tahun 2010 dalam acara World Book
Day (WBD),   tercatat  kurang lebih
ada  50  komunitas  literasi  yang
menghadiri  acara  tersebut,
komunitas  literasi  ini   berasal  dari
berbagai  daerah  seperti  :  Jakarta,
Wonosobo,  Muntilan,  Serang,  Solo,
bandung, Sumedang hingga Manado.
Komunitass  literasi  ini  bertujuan
untuk  menumbuhkan  serta
meningkatkan literasi di masyarakat. 

Selain  gencar-gencarnya
gerakan  literasi  tidak  hanya  di
lakukan  oleh  komunitas  saja,  tetapi
saat  ini  pemerintah  juga  menaruh
perhatian  untuk  ikut  andil  dalam
meningkatkan  literasi  masyarakat
Indonesia.  Salah  satunya  di  kota
Surabaya  pada  tahun  2014,  pada
acara  peringatan  hari  pendidikan
nasional, Ibu Tri Rismaharini selaku
Wali  Kota  Surabaya
mendeklarasikan “ Surabaya sebagai
kota  literasi”,  program  kota  literasi
tersebut di buat dengan tujuan untuk



meningkatkan  literasi  masyarkat
surabaya. 

Salah  satu  usaha  yang
dilakukan  oleh  pemerintah  dalam
meningkatkan literasi dan minat baca
masyarakat  Surabaya  salah  satunya
dengan  memanfaatkan  Taman
Bacaan  Masyarakat  (TBM),  adanya
TBM  ini  juga   bertujuan
menjembatani  antara  kegiatan
membaca masyarakat dengan sumber
informasi  dalam  hal  ini  adalah
koleksi  bacaan, Harkrisyanti  Kamil
(2003).   Mudah   sekali  menjumpai
TBM diberbagai wilayah disurabaya,
saat  ini  tercatat  TBM  di  Surabaya
berjumlah 485 TBM yang bertempat
di  balai  rukun  tetangga  (RT),  balai
rukun warga (RW),  balai  kelurahan
dan  taman  kota  yang  tersebar  di
penjuru  wilayah  Surabaya,  www.
Surabaya.go.id (2013).

Penelitian  berkaitan  dengan
literasi  sudah  pernah  diteliti  diluar
negeri    mengenai   evaluasi  di
perpustakaan masyarakat  atau  TBM
Di  Nepal,  bahwa  TBM  di  Nepal
membuka  TBM  untuk  semua
kalangan,  semua  kelompok  usia,
semua  kelompok  etnis,  dan  semua
tingkatan  pembaca,  dengan
memberikan  kebutuhan  masyarakat
secara  terus  menerus  dan  beragam.
Menyediakan  tempat  yang  ramah
dengan  menawarkan  kelas  belajar
dan  memberikan  jam  buka  TBM
sesuai jadwal masyarakatnya.  Untuk
anak  kecil  dapat  bermain  atau
membaca  buku,  dan  untuk  orang
dewasa  dapat  mengambil  kelas
belajar  (bimbingan  belajar)  sesuai
kebutuhan  informasinya.  TBM
seperti  di  Nepal  tersebut  94%
pengunjung  meningkat  minat
bacanya,  83%  mereka  mengetahui

informasi  apa  yang  ia  butuhkan,
Shrestha,  Sanjana  dan  Lisa  Krolak.
(2015). Jadi keberadaan TBM disana
memamng  memberi  pengaruh
terhadap  masyarakat  untuk  belajar
sepanjang  hayat  dan  meningkat
literasinya. 

Fenomena  tersebut  tentunya
menarik  untuk  di  teliti  lebih  lanjut
terkait dengan perilaku pemanfaatan
taman  bacaan  masyarakat  (TBM)
dalam rangka  meningkatkan  literasi
masyarakat  Surabaya.  Karena  di
Indonesia  penelitian  tentang
pemanfaatan TBM belum banyak di
lakukan,  beberapa  penelitian  yang
pernah  dilakukan  (lihat  Eismawati,
2010)  namun penelitian yang sudah
dilakukan  tersebut,  hanya  berfokus
pada  pemanfaatan  taman  bacaan
masyarakat  (TBM),  belum  ada
penelitian  yang  menggambarkan
perilaku  pemanfaatan  taman  bacaan
masyarakat  (TBM)  serta
penggambaran  literasi  masyarakat
dari  hasil  pemanfaatan  TBM
tersebut, dari fenomena yang telah di
paparkan  di  atas,  peneliti  tertarik
untuk  melakukan  penelitian  tentang
perilaku  pemanfaatan  taman  bacaan
masyarakat  (TBM)  dalam  rangka
untuk mendukung dan meningkatkan
literasi  masyarakat  kota  Surabaya.
dan  selain  itu  peneliti  ingin
mengetahui lebih lanjut sejauh mana
TBM  berpengaruh  dalam
meningkatkan literasi masyarakat. 

Berdasarkan  latar  belakang
yang  telah  dijelaskan  diatas,
beberapa masalah yang dikaji dalam
penelitian ini  yaitu :  (1) Bagaimana
gambaran  perilaku  pemanfaatan
taman  bacaan  masyarakat  (TBM)
Surabaya?  (2) Bagaimana gambaran
kemampuan  literasi  masyarakat



Surabaya,  dengan  adanya
pemanfaatan  taman  bacaan
masyarakat (TBM) ? (3) Sejauhmana
pemanfaatan  taman  bacaan
masyarakat  (TBM)  dalam
meningkatkan  literasi   masyarakat
kota surabaya?

Metode Penelitian

Metode  yang  digunakan
dalam penlitian ini adalah kuantitatif
deskriptif,  karena  penelitian  ini
menggambarkan  kondisi  perilaku
pemanfaatan  TBM  dalam
meningkatkan  literasi  masyarakat
kota Surabaya.   Dan melihat  situasi
di  lingkungan  sekitar  dari  objek
penelitian  serta  menggambarkan
berbagai  faktor  yasng  ikut  terlibat
dalam  membentuk  perilaku
pemanfaatan  TBM  (bungin,  2005).
Objek  dari  penelitian  ini  adalah
pengunjung  TBM  di  Surabaya  dari
kalangan anak-anak hingga kalangan
dewasa. 

Teknik pengambilan sampel
yang  digunakan adalah sampel

multistage  random  sampling.
Adapun langkah-langkah dalam
pemilihan lokasi penelitian   dengan
menggunakan multistage  random
sampling sebagai berikut.

1) Mendata  semua  wilayah  di
Surabaya   yang   terdapat
TBM   (  Surabaya  Pusat,
Surabaya  Barat, Surabaya
Timur, Surabaya Utara  dan
Surabaya Selatan).

2) Memilih secara acak
(random) satu wilayah dari
(Surabaya  Pusat,  Surabaya
Barat, Surabaya Timur,
Surabaya Utara  dan
Surabaya  Selatan), setelah
terpilih wilayah, selanjutnya
akan di pilih lagi secara acak
kecamatan  dari  wilayah
tersebut.

3)   Taman    Bacaan
Masyarakat    yang    ada
dikecamatan    terpilih
dijadikan   sebagai   unit
sampling,      dan  nantinya
akan  di  pilih jumlah sampel
yang di inginkan secara acak
untuk menentukan  TBM
yang di  jadikan  sebagai
lokasi peneliti.



Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pembahasan terhadap hasil penelitian
dilakukan  analisa  pada  beberapa
bagian  yaitu,  menggambarkan
perilaku  masyarakat  dalam
memanfaatan  TBM.  Analisa
berikutnya  menggambarkan  literasi
masyarakat  dengan  adanya
memanfaatkan  TBM,  setelah
dilakukan  analisis  tentang  perilaku
pemanfaatan  TBM,  serta  gambaran
literasi dengan adanya  pemanfaatan
TBM,  bagian  pembahasan
selanjutnya  adalah  dilakukan
crostabb  untuk  mengetahui  sejauh
mana  pemanfaatan  TBM  dalam
meningkatkan  literasi  masyarakat
kota Surabaya. 

Perilaku  pemanfaatan  Informasi
di   Taman  Bacaan  Masyarakat
(TBM)

Saravid  dan  Kantor  (1997)
menjelaskan  terdapat  tiga  tahapan
dalam model pemanfaatan informasi
yang  dikenal  dengan  ACA  Model.
Tahap  pertama  yaitu  akuisisi
(acquisition),  kedua  yaitu  tahap
kognisi (cognition), dan tahap ketiga
aplikasi (application).

a. Tahap Akuisisi 

Saracevid dan Kantor (1997)
menjelaskan  pada  proses  akuisisi
(acquisition) individu  mencari
informasi  atau  obyek  yang  secara
potensial  berupa  informasi  yang
berkaitan  dengan  tujuan  tertentu,

karena  memang  setiap  individu
dalam  proses  pencarian  informasi
memiliki tujuan dan motiviasi.

Berdasarkan  temuan  di
lapangan  bahwa  responden
mengetahui  keberadaan  TBM,
cenderung karena mengetahui secara
sendiri  dengan  prosentase  44%,
kemudian untuk intensitas responden
dalam mengunjungi TBM cenderung
sering  dengan  intensitas  4-6  kali
dalam satu bulan dengan prosentase
45. Untuk alokasi waktu pengunjung
ketika  berada  di  TBM,  cenderung
menghabiskan waktu selama 1-2 jam
ketika  berkunjung  ke  TBM  dengan
prosentase  43%,  kegiatan  di  TBM
dengan membaca beberapa buku dan
mengobrol  dengan  pustakawan.
Saracevid  dan  Kantor  (1997)
mengatakan  bahwa  dalam  proses
akuisisi  ini  individu  memiliki
pilihan-pilihan  yang  berkaitan
dengan  alasan  berkunjung  ke
perpustakaan/lembaga  penyedia
informasi,  data  hasil  dilapangan
menunjukan  bahwa  alasan  utama
responden  berkunjung  TBM
cenderung  karena  jarak  TBM  yang
dekat  dengan  rumah  dengan
prosentase 40%. Dan informasi yang
sering  di  akses  responden  saat  ke
TBM  adalah  buku  yang  bersubyek
Fiksi  dengan  prosentase  59%.
pertimbangan  dalam  memilih
informasi/bacaan  saat  di  TBM
cenderung memilih informasi sesuai
dengan kebutuhanya sebanyak 56%.

b. Tahap Kognisi (Cognition)

Saracevid dan Kantor (1997),
pada tahapan kognisi  yaitu  individu



akan  mulai  proses  menyerap,
memahami,  dan  menyatukan
informasi  yang  di  peroleh,   pada
tahapan  ini  individu  di  hadapkan
pada  proses  dalam  menggunakan
informasi  apakah  sesuai  dengan
kebutuhannya,  melakukan  respon
terhadap isi bacaan, menggabungkan
beberapa  informasi  yang  di  peroleh
menjadi satu kesatuan untuk bisa di
jadikan  sebagai  suatu  pengetahuan
dalam dirinya. 

Berdasarkan  hasil  data
dilapangan  menunjukan  bahwa cara
responden  dalam  memahami
informasi  yang  sedang  di  baca,
separuh dari responden yaitu sebesar
51%  menyatakan  cara  yang
dilakukan  untuk  memudahkan
pemahaman  informasi  dengan
membaca  berulang  kali,  dan
perlahan-lahan untuk memahaminya.
bahwa pengunjung TBM, kemudian
setelah  memperoleh  informasi  tidak
langsung  menggabungkan  informasi
yang  sudah  diperolah,  tetapi
pengunjung  melakukan  koreksi
terhadap  informasi  yang  sudah
diperoleh  apakah  sudah  sesuai
dengan yang  dibutuhkan atau tidak,
dengan  prosentase  54%.  Choo
(dalam  Bartlett,  2004)  berpendapat
bahwa pemanfaatan informasi bagian
dari  Sesuatu  yang  dinamis,  yang
melibatkan  proses  interaktif  sosial
dari  pencarian  informasi,  dan  hasil
akhirnya  ialah  memaknai  suatu  hal
yang di dapat  dari  proses pencarian
tadi dan berfungsi untuk mendukung
dalam  pembuatan  suatu  keputusan
dalam  rangka  membantu
penyelesaian  masalah.  Hal  tersebut
sesuai  dengan  hasil  temuan  data

lapangan  yang  menunjukan  bahwa
lebih  dari  separuh  responden  yang
berkunjung  ke  TBM  untuk
memanfaatkan  informasi,
mengatakan  merasa  cukup  terbantu
dalam menyelesaikan  masalah  yang
sedang di hadapi, dengan prosentase
75%.  Selanjutnya  mengenai
penilaian  responden  terhadap
kesesuaian  koleksi  di  TBM  dengan
kebutuhan,  sebanyak  58%
menyatakan bahwa koleksi yang ada
di  TBM  sudah  sesuai  dengan
kebutuhan.

c. Tahap  Aplikasi
(application)

Saracevid dan Kantor (1997)
pada tahapan ini sudah pada aplikasi
dari informasi yang diperolah, dalam
artian  individu  menggunakan
pemahaman  baru  dan  melakukan
pemrosesan informasi yang diperoleh
untuk  membuat  suatu  keputusan
dalam  menyelesaikan  permasalahan
atau  menggunakan  informasi  dalam
mencapai  tujuan  yang  hendak  di
capai.

Berdasarkan data di lapangan
kegiatan  yang  dilakukan  oleh
responden  setelah  memperoleh
informasi  dan  memahami  isi
informasi  yang  telah  di  akses  53%
yang  menyatakan  mempratekan
informasi  yang  sudah  diperolah
dalam kehidupan sehari-hari.  Bartlet
(2004)  mengatakan  bahwa
pemanfaatan  informasi  merupakan
faktor  pendorong  dari  adanya
perilaku  informasi,  karena  tujuan
perilaku  informasi  pada  akhirnya
memanfaatkan  informasi  tersebut,



sehingga seteleh mendapatkan suatu
informasi  langkah  selanjutnya  yang
harus  dipertanyakan  adalah,
bagaimana  informasi  tersebut
digunakan dan atau untuk tujuan apa,
sampai  pada apakah informasi  yang
di butuhkan dan di cari benar-benar
digunakan  untuk  memenuhi  tujuan
atau  untuk  memecahkan  tujun
tersebut.  Konsep  tersebut
memperlihatkan  bahwasanya  pada
tahapan aplikasi ini menggambarkan
bagaimana  individu  menggunakan
informasi  yang  sudah  didapatkan.
Berdasarkan  data  di  atas,
menunjukan separuh dari  responden
menyebutkan  bahwa  setelah
memperoleh  (akuisisi)  dan
memahami  informasi  (kognisi),
responden  juga  cenderung
melakukan  aplikasi/praktek  dari
pemanfaatan  informasi  dengan
prosentase 53%.

Taylor  (dalam Bartlet,  2004)
memberikan  8  manfaat  dari
pemanfaatan  informasi,  yang
dihasilkan  dari  kebutuhan informasi
yang  di  rasakan  oleh  pengguna  ,
yaitu  :  (1)  Pencerahan  :  ketika
pengguna  bisa  memanfaatkan
informasi yang diperolahnya ia akan
merasa  tercerahkan  dari  problema
yang  sedang  di  hadapi,  hasil
penelitian  menunjukan  responden
yang mendapatkan pencerahan yaitu
sebesar  45%.  (2)  Memahami
Masalah  :  pengguna  merasa  bisa
lebih  memahami  permasalahannya
secara  lebih  spesifik  dari  adanya
proses  pemanfaatan  informasi,  dari
hasil  penelitian  menunjukan  bahwa
responden  yang  mendapatkan
manfaat  ini  sebesar  37%.  (3)
Instrumental : pengguna mengetahui
apa  yang  harus  dilakukan  dan
bagaimana melakukannya, responden

yang menyatakan merasakan manfaat
instrumental  ini  sebesar  17%.  (4)
Faktual :  dari  kegiatan pemanfaatan
informasi,  pengguna  bisa
mendapatkan  data/informasi  yang
tepat,  responden  yang  menyatakan
merasakan  manfaat  secara  faktual
yaitu  sebesar  23%.  (5)
Konfirmasional  :  pada  proses
pemanfaatan  informasi,  pengguna
juga  sering  melakukan  verivikasi
terhadap  informasi  yang  diperoleh.
khususnya  informasi  yang  sifatnya
sepotong,  untuk  memastikan
kefaktualan  informasi  tersebut,
responden  yang  menyatakan
merasakan  manfaat  konfirmasional
yaitu  sebesar  13%.  (6)  Proyektif  :
pemanfaatan  informasi  membantu
pengguna dalam mencanangkan atau
berorientasi  terhadap  masa
depannya,  responden  yang
menyatakan menyatakan  merasakan
manfaaat  proyektif  pada  dirinya
hanya sebesar 3%. (7) Motivasional :
hal ini berkaitan dengan keterlibatan
pribadi  pengguna  dalam  proses
pemanfaatan  informasi,  responden
yang  merasa  termotivasi  dari  hasil
pemanfaatan informasi yaitu sebesar
26%.  Dan  kemudian  yang  terkahir
(8)  Pribadi  /  Politik  :  menunjukan
hubungan,  status,  reputasi  dan
kepuasan  pengguna  terhadap
pemanfaatan  informasi,  hanya  6%
dari  total  responden  yang  merasa
dampak  dari  pemanfaatan  informasi
membuat  ia  memahami  situasi
lingkungan  sekitar  dan  dunia
perpolitikan.

Saracevid dan Kantor (1997)
menjelaskan  bahwa  pada  tahapan
aplikasi  ini,  juga  menggambarkan
bagaimana individu mengembangkan
informasi yang telah diperolah dalam



rangka  membuat  suatu  keputusan
untuk  membantu  menyelesaikan
permasalahan yang sedang di hadapi.
Data dilapangan menunjukan bahwa
cara yang dilakukan oleh responden
dalam  menggunakan  informasi
dalam  rangka  menyelesaikan
masalah  yaitu  dengan  membaca
literature  tambahan  dengan
prosentase  43% dan  sebanyak  43%
juga menyatakan melakukan diskusi
dengan  orang  lain  untuk  meminta
saran  terkait  informasi  yang  sudah
diperoleh.

Literasi  pengunjung  Taman
Bacaan  Masyarakat  (TBM)  Kota
Surabaya

Kucer  (2001)  menjelaskan
literasi  pada  intinya  menjadikan
manusia  yang  secara  fungsional
mampu  membaca  dan  menulis,
terdidik,  cerdas,  serta  mampu
menunjukan  apresiasi  terhadap
sastra.  Lebih  jelasnya  Kucer
mendefiniskan literasi berdasarkan 4
dimensi  yaitu  dimensi  Cognitive,
Linguistic,  Sociocultural dan
Developmental. 

a. Dimensi  Kognitif
(Cognitive)

Pertama, literasi dari dimensi
Cognitive berfokus  pada  mind
(fikiran)  yang  memposisikan
individu  sebagai   pengkontruksi
makna (meaning maker), dimensi ini
juga  berfokus  pada  strategi  mental
dan  proses  yang  digunakan  untuk
membangun  serta  menciptakan
makna dari  pada mengambil  makna
(merevisi, merespon dll), atau secara

sederhananya  pada  dimensi  kognisi
ini  literasi  mementingkan
kemampuan individu secara aktif dan
selektif saat membaca dan menulis. 

Berdasarkan  hasil  data
dilapangan  menunjukan  alokasi
waktu  membaca  responden  ketika
berada di TBM,  cenderung antara 1-
2  jam  dengan  prosentase  47%,
biasanya  responden  ketika  di  TBM
rata-rata  membaca  1-2  jam,  salah
satu  responden  yang  statusnya
pelajar  (siswa),  mengatakan  tidak
dapat  membaca  lama-lama  di  TBM
karena  faktor  keterbatasan  waktu,
responden  mengatakan  biasanya
berkunjung  ke  TBM  setelah  habis
sekolah,  sehingga  sudah  kecapekan
karena  proses  belajar  mengajar  dan
juga  dikarenakan  ada  kegiatan  lain
yaitu mengaji diniyah pada sore hari.
Kemudian  pemanfaatan  informasi
dalam proses kognisi ini bisa dillihat
dari intensitas akses informasi dalam
hal  ini  di  gambarkan  melalui
intensitas  membaca  buku  yang
dilakukan  oleh  pengunjung  TBM,
yang  mana  Bullent  (dalam  Chettri,
2013)  menjelaskan  mengenai  tipe
pembaca  berdasarkan  jumlah  buku
yang  dibaca  ke  dalam  4  kelompok
yaitu  (1)  Heavy  Readers  (pembaca
rutin) tipe  pembaca  ini  biasanya
membaca buku 24 atau lebih setiap
tahunnya  atau  2 buku perbulan.  (2)
Moderate  Readers  (pembaca  agak
rutin),  tipe  pembaca  ini  biasanya
membaca  buku 7-22 buku pertahun
atau 1 buku dalam sebulan. (3) Rare
Readers  (pembaca  jarang)   tipe  ini
biasanya  membaca  buku  1-6
pertahun  atau  1  buku  per  dua
bulanya,  dan yang terakhir  (4)  Non
Readers  (bukan  pembaca)  tipe  ini
tidak  melakukan  kegiatan  membaca



dalam  dua  bulan  atu  tidak  dapat
menghabiskan 1 buku bacaan dalam
dua bulan. Berdasarkan temuan data
lapangan  menunjukan  bahwa
pengunjung  TBM  cenderung
tergolong  sebagai   Heavy  Readers
(pembaca rutin),  karena pengunjung
TBM umumnya membaca 2 buku 1
bulan  dalam  setahun  dengan
prosentase  48%.   Setelah  dilakukan
probing dengan responden, diketahui
mengapa  responden  mampu
membaca 2 buku dalam satu bulan,
dikarenakan  memang  kebiasaan
responden yang suka membaca buku
di TBM.

Selanjutnya  mengenai  hasil
pemanfaatan  informasi  terhadap
kemampuan literasi, data dilapangan
menunjukan bahwa adanya kegiatan
pemanfaatan  informasi  membuat
responden  mampu  memahami
bacaan  hingga  menjelaskannya
dengan  menggunakan  bahasanya
sendiri  dengan  prosentase  35% ),
mampunya  pengunjung
menceritakan ulang buku yang sudah
di  baca  di  TBM,  hal  ini  juga
dikarenakan  kegiatan  TBM
membiasakan pengunjung khususnya
anak-anak  untuk  story  telling.
Kemudian   penilaian  responden
mengenai  pemanfataan  TBM
terhadap penyelesaian masalah, lebih
dari  separuh  responden  yaitu  76%,
menyatakan  pemanfaatan  TBM
sudah  membantu  dalam
menyelesaikan  masalah,  karena
dapat  memudahkan  dalam
menemukan  informasi  yang
dibutuhkan. Kucer  (2001),
menjelasakan  bahwa  pada  dimensi
kognitif ini, merupakan dimensi yang
juga  berfokus  pada  strategi  dan
proses  yang  digunakan  untuk
membangun  serta  menciptakan

makna  dari  pada  pemanfaatan
informasi,  dengan  begitu  pada
dimensi  juga  menggambarkan
bagaimana  cara  individu  dalam
membangun  pemahamannya  dari
hasil  pemanfaatan  informasi,  dalam
hal ini adalah pemanfaatan informasi
di  TBM.  Berdasarkan  hasil  temuan
dilapangan  menunjukan  bahwa cara
pengembangan  pengetahuan
responden  terhadap  informasi  yang
didapatkan  dari  TBM,   lebih  dari
separuh  responden  yaitu  59%
menyatakan  cara  yang  dilakukan
adalah  dengan  melakukan  diskusi
dengan pustakawan (penjaga).

b. Dimensi  Linguisitik
(Linguistic)
Kucer  (2001)  menjelaskan

bahwa  penggambaran  literasi  yang
kedua yaitu melalui dimensi dimensi
Linguistic  and  Other  System,  yang
mana dimensi ini berfokus pada text
(teks)  dan  memposisikan  individu
sebagai  penerjemah  kode  (Code
Breaker) atau sebagai pembuat kode
(Code  Maker),  selain  itu  juga
berfokus  pada  sistem  bahasa,
komunikasi, seni musik, matematika,
atau  dapat  dikatakan  pada  dimensi
linguistik  ini  menunjukan  bahwa
literasi  sebagai  bagian  dari  proses
bahasa. 

Berdasarkan  hasil  temuan
data  dilapangan  menunjukan  bahwa
cara yang dilakukan oleh responden
dalam  mengembangkan kemampuan
bahasa  yaitu  lebih  dari  separuh
responden  dengan  prosentase  68%,
menyatakan  dengan  cara
memperbanyak  melakukan  kegiatan
diskusi  dengan  orang  lain,  Hal
tersebut  juga  di  dukung  dari  data
dilapangan yang menunjukan bahwa



dampak  pemanfaatan  informasi  di
TBM  (membaca  buku)  terhadap
kemampuan  bahasa,  sebanyak  42%
menyatakan  dengan  membaca,
cenderung membuat perbendaharaan
kata  responden  bertambah.
Kemudian kemampuan  dalam
mebuat  karya  tulisan,   Berdasarkan
hasil  data  dilapangan  menunjukan
bahwa  responden  pengguna  TBM
dalam  membuat  karya  tulisan,
cenderung tergolong jarang (1-3 kali)
dalam  satu  bulan  terakhir  dengan
prosentase  48%,  bahkan  sebanyak
26%  dari  responden  menyatakan
tidak pernah membuat karya tulisan,
karena  masih  hanya  sekedar
membaca buku saja. Bagi responden
yang  membuat  karya  ilmiah  tapi
jarang, alasanya yaitu karena sekedar
untuk  memenuhi  tugas  sekolah,  ini
pada kalangan anak-anak.  responden
yang  menyatakan  pernah  membuat
karya  tulisan,  berdasarkan  data
dilapangan  menunjukan  bahwa
bentuk  karya  tulisan  yang  sering
dibuat responden yaitu Puisi dengan
prosentase  29%,  Cerpen  (cerita
pendek)  dengan  prosentase  28%,  ,
review buku dengan prosentase 13%
dan hanya 4% yang pernah membuat
karya  ilmiah  (artikel).  Responden
yang  menyatakan  pernah  membuat
karya  tulisan,  berdasarkan  data
dilapangan  menunjukan  bahwa
bentuk  karya  tulisan  yang  sering
dibuat responden yaitu Puisi dengan
prosentase  29%,  Cerpen  (cerita
pendek)  dengan  prosentase  28%,  ,
review buku dengan prosentase 13%
dan hanya 4% yang pernah membuat
karya  ilmiah  (artikel).  Kemudian
untuk  bentuk  berbagi  informasi
(sharing  information),  hasil  data
dilapangan menunjukan yang paling
sering  dilakukan  oleh  responden

dalam  berbagi  informasi,  separuh
dari  responden  yaitu  58%
menyatakan  melakukan  diskusi
dengan  teman  dan  sebanyak  20%
menyatakan  berbagai  tulisan  di
media  sosial. Kucer  (2001),
menjelaskan  bahwa  pada
penggambaran  literasi  seseorang
dalam dimensi lingusitik, juga dilihat
dari  kemampuan  bahasa  keduanya,
dalam  hal  ini  adalah  bahasa  asing.
Data dilapangan menunjukan bahwa
separuh  dari  responden  sebanyak
46%  menyatakan  pernah  membaca
buku  berbahasa  asing  dan  sisanya
54%  menyatakan  tidak  pernah
membaca  buku  berbahasa  asing.
responden yang tidak membaca buku
berhasa  asing,  dari  hasil  data
dilapangan  menunjukan  bahwa
responden tidak melakukan kegiatan
membaca  buku  berbahasa  asing
cenderung  karena   keterbatasan
kemampuan  dalam  membaca  buku
berbahasa asing. 

c. Dimensi  Sosio  Kultural
(socio cultural)

Kucer  (2001)  menjelaskan
bahwa  dalam  menggambarkan
literasi  seseorang,  pada  dimensi
ketiga,  dapat  dilhat  dari  dimensi
socio  cultural ,  yang  mana  pada
dimensi  ini  berfokus  pada  lingkup
kelompok  komunitas/masyarakat
(group),  dan  memposisikan  indvidu
sebagai pengguna teks (text user) dan
pengkritisi  suatu  teks  (text  critic),
pada  dimensi  ini  literasi  berfokus
pada identitas sosial  dan bagaimana
kelompok  menggunakan  literasi
untuk  tujuan  bernegosiasi  dan
memberikan  kritik  terada  situasi
sosial.



Berdasarkan  data  dilapangan
menunjukan bahwa ketika responden
mendapatkan  informasi  berkaitan
dengan lingkungan sekitar, lebih dari
separuh  responden  yaitu  sebanyak
78%  menyatakan  secara  aktif
membagikan  informasi.  Kemudian
bentuk  informasi  yang  dibagikan
oleh  responden  adalah  informasi
yang  bersifat  fakta  dan  ada
kebenaranya  dengan  prosentase  64.
Hal tersebut terbukti dengan hampir
semua responden menyatakan hanya
membagi  informasi  yang  bersifat
fakta  dan  mengandung  kebenaran
dengan prosentase  64%.  Kemudian,
ketika  responden  mendapatkan
informasi  hoax  (palsu)  di  media
sosial,  karena  memang  saat  ini
banyak informasi palsu yang banyak
ditemukan  di  media  sosial,  pada
dimensi  sosio  kultural  ini
menunjukan  bagaimana  tindakan
seseorang terhadap adanya informasi
yang  tidak  bisa  dipertanggung
jawabkan  kebenaranya.  Data  hasil
dilapangan  menunjukan  bahwa
tindakan  yang  dilakukan  oleh
responden  ketika  mendapatkan
informasi  yang  bersifat  hoax,  yaitu
dengan memberikan komentar,  pada
kolom  komentar  (chatting) yang
tersedia   bahwa  informasi  tidak
benar,  dengan  prosentase  48%.
Sedangkan  mengenai  proses
pembuatan  karya  ilmiah,  berkaitan
dengan  plagiarism,  data  dilapangan
menunjukan  bahwa  sebanyak  55%
menyatakan  dalam  membuat  karya
tulisan  mengambil  informasi  dari
buku  tanpa  menyebutkan
pengarangnya.  Hasil  dari  probing
diketahui  bahwa  responden  dalam
mengambil  sebuh  ide  gagasan  dari
buku  jarang  mencantumkan  sumber
pengarangnya,  karena  alasan  tidak

tahu bahwa hal tersebut bagian dari
plagiarism  dan  juga  belum
mengetahui  bagaimana  cara
mengutip  dan  menuliskan  sumber
pengaranganya.  Hal ini  menunjukan
bahwa dalam hal penyusunan sumber
karya  ilmah,  responden  kurang
begitu  baik  karena  tidak
mencantumkan  sumber
refrensi/nama  pengarang  buku
tersebut.

d. Dimensi  Pengembangan
(Developmental)
Penggambaran  literasi

pengguna  TBM yang  terakhir  yaitu
tahap  ke  empat  adalah  dilihat  dari
dimensi  pengembangan  atau
developmental,  literasi  pada tahapan
ini  berfokus  pada  perkembangan
(growth) dan memposisikan individu
sebagai  seorang  ahli  (scientist)  dan
pengkontruksi  teks  (construction
worker), yang mana literasi berfokus
pada strategi-strategi yang digunakan
untuk  membangun  memperoleh
informasi baru.

Dalam  menggambarkan
proses  pengembangan  ini,  literasi
juga  dilihat  dari  sejauh  mana
pengguna  TBM  memanfaatkan
informasi tersebut, yang mana Wells
(1987)  menjelaskan  bahwa  terdapat
empat tingkatan proses pemanfaatan
literasi,  yaitu:  performative,
functional,  informational,  dan
epistemic.   (1)  Performatif,   pada
tingkatan ini individu masih sebatas
mampu membaca dan menulis, serta
berbicara  dengan  simbol-simbol
yang digunakan (bahasa). (2) Tingkat
fungsional,  pada  tingkatan  ini
ndividu  diharapkan  dapat
menggunakan  bahasa  untuk
memenuhi  kehidupan  sehari-hari



seperti  membaca  buku  manual.  (3)
Tingkat  informational,  pada
tingkatan  ini  individu  diharapkan
dapat  mengakses  pengetahuan
dengan bahasa. (4) Tingkat epistemic
orang  dapat  mentransformasikan
pengetahuan  dalam  bentuk  bahasa
(karya  tulis).   Berdasarkan  hasil
temuan data dilapangan menunjukan
bahwa  sebanyak    responden
menyatakan  masih  sebatas
melakukan  kegiatan  membaca  dan
menulis  saja  di  TBM  dengan
prosentase  31%,  sebanyak   40%
menyatakan  mampu  menggunakan
informasi  tersebut  untuk  membantu
membuat  sesuatu  yang  baru  (karya
seperti  :  menu  masakan  baru,
membuat  permainan,dsb),  sebanyak
20%  menyatakan  mampu
menggunakan  informasi  tersebut,
untuk menemukan sumber informasi
lainya, yang lebih spesifik dan hanya
9%  yang  menyatakan  Anda
menggunakan  informasi  tersebut
untuk  menyelesaikan  masalah,  dan
anda  jadikan  sebagai  sumber
penyusunan karya ilmiah. Dari hasil
tersebut  bisa  dilihat  bahwa  dalam
tingkatan  literasi  pengguna  TBM
masih pada tahap  Tingkat fungsional
(functional) yaitu responden mampu
menggunakan  informasi  yang  telah
didapatkan  dari  TBM  untuk
membantu  membuat  sesuatu  yang
baru.

Kucer  (2001),   menjelaskan
bahwasanya  pada  tahapan
pengembangan  ini  juga  melihat
bagaimana  strategi  individu  dalam
mengembangkan  informasi  yang
sudah  di  dapat,  hasil  temuan  data
dilapangan  menunjukan  bahwa cara
yang  digunakan  oleh  responden
dalam  mengembangkan  informasi

yaitu masih hanya dengan membaca
buku  dengan  prosentase  76.
Sedangkan saluran sumber informasi
yang  digunakan  oleh  responden
dalam  mendapatkan  informasi
terbaru,  sebanyak  36%  menyatakan
lebih  sering  melalui  internet  yaitu
dengan membaca artikel di internet.

Hubungan Pemanfaatan Informasi
TBM terhadap Literasi  Pengguna
TBM Kota Surabaya. 

Sanjana  Shrestha  dan  Lisa
Krolak tahun (2015) yang melakukan
penelitian  di  perpustakaan
masyarakat  yang  bekerja  sama
dengan  READ  centre  di  Nepal,
mengenai  dampak  pemanfaatan
informasi  di  perpustakaan
masyarakat bagi peningkatan literasi
penggunanya.  Penelitian  tersebut  di
lakukan  di  3  lokasi  yatitu  :  pada
perpustakaan  masyarakat  Cah
Chaturbhujeshwor di Sarlahi, Laxmi
Narayan di Lamjung dan Dibyajyoti
di  Chitwan.  Ketiga  perpustakaan
masyarakat tersebut tergabung dalam
READ Nepal community library dan
resources centre (CLRC), hasil  dari
penelitian  tersebut  menunjukan
bahwa  pengguna  yang  mengakses
atau sering memanfaatkan informasi
di  perpustakaan  masyarakat,  lebih
bisa  mandiri,  percaya  diri,  muncul
kebiasaan  melakukan  kegiatan
membaca,  berbagai  cerita  (sharing)
termasuk dalam hal membuat  karya
tulisan  dan  berpengaruh  terhadap
kemampuan  liteasi  mereka  untuk
berpeluang  sebagai  pembelajar
seumur  hidup,  serta  juga  lebih
berpeluang  dalam  hal  membagtu



menyelesaikan masalah yang sedang
dihadapi, dengan cara memanfaatkan
informasi tersebut.  

Dari  hasil  penelitian  di  atas,
dapat  dikatakan  dapat  bahwa
pemanfaatan  informasi  di
perpustakaan  masyarakat  /  taman
bacaan  masyarakat  (TBM)  dapat
berdampak pada peningkatan literasi
pengguna TBM. Pada penelitian  ini
juga  ingin  melihat  sejauh  mana
pemanfaatan  informasi  di  TBM
meningkatkan  literasi  penggunanya,
dalam hal ini adalah masyarakat kota
Surabaya,  untuk  melihar  hubungan
tersebut  dilakukan  tabulasi  silang
(cross  tab)   antar  variabel  yang
menurut konsep,teori dapat di analisa
lebih lanjut, berikut variabel-variabel
yang  di  analisa  menggunakan  tabel
silang. 

Hubungan Pemanfaatan Informasi
TBM dengan Peningkatan Literasi
Pengunjung  TBM  Pada  Dimensi
Kognitif (Cognitive) 

Berikut ini tabel silang (cross
tab)  tentang  hubungan  pemanfaatan
informasi  dengan  peningkatan
literasi  pada  dimensi  kognitif,  yang
mana  pada  pemanfaatan  informasi
dilihat  pada  variabel  “Intensitas
Berkunjung  ke  TBM”.  dan
peningkatan  literasi  pada  dimensi
kognitif  dilihat  pada  variabel
“Jumlah  Buku  yang  di  Baca  oleh
Pengunjung  TBM  di  Surabaya”.
gambaran hubungan antar  keduanya
sebagai berikut: 

Hubungan Intensitas Berkunjung ke TBM dengan Jumlah Buku yang di
Baca oleh pengunjung TBM di Surabaya

Jumlah Buku yang
di Baca 

Intensitas Berkunjung ke TBM (dalam
satu bulan)

Total

Sangat sering
(> 6 kali)

Sering (4-6
kali)

Jarang (1-3
kali)

F %

F % F % F % F %
Lebih atau sama dengan
2 buku (dalam 1 bulan)

12 80 33 73.3 3 7,5 48 48

1 buku (dalam 1 bulan) 1 6.7 2 4.4 20 50 23 23
1 buku (dalam 2 bulan) 1 6.7 5 11.1 12 30 18 18

Kurang  1 buku (dalam 2
bulan)

1 6.7 5 11.1
5 12.5

11 11

Total 15 100 45 100 40 100 100 100
Sumber : kuesioner no.06 dan no.24

Shrestha  dan  Lisa  Krolak  tahun
(2015)  yang  melakukan  study  di
perpustakaan  masyarakat  yang
bekerja  sama  dengan  READ centre
di  Nepal,  mengenai  dampak
pemanfaatan  informasi  di

perpustakaan  masyarakat  bagi
pengguna di  Nepal  Yang tergabung
dalam  READ Nepal  community
library  dan  resources  centre
(CLRC),  hasil  dari  penelitian
tersebut  menunjukan  bahwa



pengguna  yang  sering  mengakses
atau sering memanfaatkan informasi
di  perpustakaan  masyarakat   akan
muncul  kebiasaan  melakukan
kegiatan membaca. 

Hasil penelitian ini tidak jauh
berbeda dengan hasil penelitian dari
Shrestha  dan  Lisa  Krolak  (2015),
yang  ditunjukan pada  tabel  silang  ,
dapat dilihat bahwa responden yang
sangat  sering  memanfaatkan
informasi di TBM dengan intensitas
(>6)  kali  berdampak  pada  jumlah
buku  yang  dibaca  yaitu  responden
dapat  membaca  lebih  atau  sama
dengan  2  buku  dalam  1  bulan,
dengan  prosentase  80%.  Sedangkan
responden  yang  sering
memanfaatkan  informasi  di  TBM
dengan  intensitas  (4-6)  kali  dalam
semingu juga mampu membaca buku
2 buku dalam dua bulan, tapi dengan
prosentase  dibawah  pengunjung
yangan  sangats  sering  yaitu  73.3%.
Sedangkan  yang  jarang  (1-3)  kali
memanfaatkan  informasi  di  TBM
hanya mampu membaca buku 1 buku
dalam  waktu  satu  bulan  dengan

prosentase 50%. Hal ini menunjukan
bahwa  responden  yang  sering
memanfaatkan  informasi  di  TBM
lebih  cenderung  mampu  membaca
bacaan   dan  menjadi  kebiasaan
melakukan  kegiatan  membaca
dengan  jumlah  buku  yang  lebih
banyak  daripada  responden  yang
jarang  memanfaatkan  informasi  di
TBM. 

Hubungan Pemanfaatan Informasi
TBM dengan Peningkatan Literasi
Pengunjung  TBM  Pada  Dimensi
Linguistik (Linguistic)   

Berikut ini tabel silang (cross
tab)  tentang  hubungan  pemanfaatan
informasi  dengan  peningkatan
literasi  pada  dimensi  kognitif,  yang
mana  pada  pemanfaatan  informasi
dilihat  pada  variabel  “Intensitas
Berkunjung  ke  TBM”.  dan
peningkatan  literasi  pada  dimensi
kognitif  dilihat  pada  variabel
“Intensitas  Membuat  Karya  Ilmiah
oleh Pengunjung TBM di Surabaya”.
gambaran hubungan antar  keduanya
sebagai berikut :  

Hubungan Intensitas Berkunjung ke TBM dengan Intensitas Membuat 
Karya Ilmiah oleh pengunjung TBM di Surabaya

Intensitas
Membuat

Karya Ilmiah

Intensitas Berkunjung keTBM Total
Sangat sering

(> 6 kali)
Sering (4-6

kali)
Jarang

(1-3 kali)
F % F % F % F %

Sangat  sering  (>
6 kali)

5 33.3% 1 2.2 1 2.5 7 7

Sering (4-6 kali) 8 53.3% 9 20 2 5 19 19
Jarang (1-3 kali) 2 13.3% 33 73.3 13 32.5 48 48
Tidak Pernah 0 0 2 4.4 24 60 26 26

Total 15 100 45 100 40 100 100 100
Sumber : kuesioner no.06. dan no.30



Shrestha  dan  Lisa  Krolak
(2015)  mengatakan bahwa pengguna
yang  sering  mengakses  atau  sering
memanfaatkan  informasi  di
perpustakaan  masyarakat   akan
berdampak  pada  kemampuan
literasinya  termasuk  dalam  hal
membuat  karya  tulisan.  Asumsi
tersebut  menunjukan  bahwasanya
seseorang yang sering memanfaatkan
informasi  di  TBM  maka  akan
memperngaruhi  kemampuan
literasinya  dalam dimensi  linguistik
yaitu  akan  lebih  cenderung  suka
membuat karya tulisan. 

Berdasarkan  tabel  4.2
menunjukan  bahwa responden yang
sangat  sering  berkunjung  ke  TBM
dengan intensitas (lebih 6 kali) dalam
satu  bulan,  pernah  membuat  karya
tulisan  cenderung  sering   dengan
intensitas  (4-6  kali)  dalam  sebulan
dengan prosentase 53.3%, responden
yang  sering  berkunjung  ke  TBM
dengan  intensitas  (4-6  kali)  dalam
sebulan,  mereka  pernah  membuat
karya  tulisan  dengan  intensitas
jarang  dengan  prosentase  73.3%,
tetapi  untuk  responden  yang  jarang
berkunjung  ke  TBM  (1-  3  kali)

dalam  sebulan,  menunjukan
cenderung  tidak  pernah  membuat
karya  tulisan  dengan  prosentase
60%.  Hasil  tersebut  menunjukan
bahwa  responden  yang  tergolong
sangat sering dan sering  cenderung
lebih  memiliki  kemampuan  untuk
menulis karya.  Dari pada responden
yang jarang ke TBM lebih cenderung
tidak pernah membuat karya ilmiah.

Hubungan Pemanfaatan Informasi
TBM dengan Peningkatan Literasi
Pengunjung  TBM  Pada  Dimensi
Sosio Kultural (Sociocultural) 

Berikut ini tabel silang (cross
tab)  tentang  hubungan  pemanfaatan
informasi  dengan  peningkatan
literasi  pada  dimensi  kognitif,  yang
mana  pada  pemanfaatan  informasi
dilihat  pada  variabel  “Intensitas
Berkunjung  ke  TBM”.  dan
peningkatan  literasi  pada  dimensi
kognitif  yang  dilihat  pada  variabel
“Bentuk Informasi  yang di Bagikan
ke  Orang  Lain  oleh  Pengunjung
TBM  di  Surabaya”.  gambaran
hubungan  antar  keduanya  sebagai
berikut :  

Hubungan Intensitas Berkunjung ke TBM dengan Bentuk informasi
yang dibagikan ke orang lain oleh Pengunjung TBM di Surabaya

Bentuk Informasi
yang dibagikan ke

Orang Lain 

Intensitas Berkunjung keTBM
Sangat

sering (> 6
kali)

Sering (4-6 kali) Jarang (1-3 kali)
Total

F % F % F %
Hanya  informasi  yang
bersifat  fakta  dan  ada
kebenaranya

13 86.7 36 80 15 37.5 64

Semua  informasi  yang
berkaitan  dengan
lingkungan  anda  baik
itu fakta maupun berita

2 13.3 9 20 25 62.5 36



hoax (berita palsu)
Total 15 100 45 100 40 100 100

Sumber : kuesioner no.06 dan no.38  
Shrestha  dan  Lisa  Krolak

(2015)  yang  melakukan  study  di
perpustakaan  masyarakat  yang
bekerja  sama  dengan  READ centre
di  Nepal,  mengenai  dampak
pemanfaatan  informai  di
perpustakaan  masyarakat  bagi
pengguna  di  Nepal,  hasil  dari
penelitian  tersebut  menunjukan
bahwa  pengguna  yang  mengakses
atau sering memanfaatkan informasi
di  perpustakaan  masyarakat,  lebih
bisa mandiri, percaya diri, dan lebih
kritis  terhadap  informasi  yang  ia
peroleh. Asumsi menunjukan bahwa
intensitas  seseorang  dalam
berkunjung  ke  TBM  juga  akan
berdampak  pada  kekritisanya
terhadap informasi yang  tersebar di
media. 

Berdasarkan hasil  tabulasi  di
atas,  bisa  dilihat  bahwa  intensitas
berkunjung  ke  TBM  akan
memberikan  dampak  terhadap
kekritisan  terhadap  informasi  yang
akan dibagikan ke  orang lain,  yang
mana   pada  tabel  4.3  menunjukan
bahwa  responden  yang  tergolong
sangat  sering  ke  TBM  (>6  kali)
dalam satu bulan menyatakan ketika
membagikan informasi ke orang lain

hanya  informasi  yang  bersifat  fakta
dan  ada  kebenarannya,  dengan
prosentase  86.7%,  kemudian  yang
sering  berkunjung  dan
memanfaatkan informasi di TBM (4-
6 kali)  dalam satu bulan,  cendering
sama  dengan  menyatakan  ketika
membagikan informasi ke orang lain
adalah hanya informasi yang bersifat
fakta  dan  ada  kebenaranya,  dengan
prosentase 80%. Dan responden yang
tergolong jarang ke TBM (1-3 kali)
dalam satu bulan menyatakan semua
informasi  yang  berkaitan  dengan
lingkungan  anda  baik  itu  fakta
maupun  berita  hoax  (berita  palsu)
yang akan di bagikan ke orang lain
62.5%. 

Hubungan Pemanfaatan Informasi
TBM dengan Peningkatan Literasi
Pengunjung  TBM  Pada  Dimensi
Pengembangan (Developmental)

Berikut ini tabel silang (cross
tab)  tentang  “Intensitas  Berkunjung
ke  TBM”.  dan  peningkatan  literasi
pada  dimensi  pengembangan  yang
dilihat  pada  variabel  “Tingkatan
Literasi  oleh  Pengunjung  TBM  di
Surabaya

Hubungan Intensitas Bekunjung ke TBM dengan Tingkatan Literasi oleh 
Pengguna TBM

Tingkatan Literasi
Pengguna TBM

Intensitas Berkunjung keTBM 
Sangat

sering (> 6)
Sering (4-6

kali)
Jarang (1-3

kali)
Total

F % F % F % F %
menggunakan  informasi
tersebut  untuk  menyelesaikan
masalah,  dan  anda  jadikan

4 26.7 4 8.9 1 2.5 9 9



sebagai  sumber  penyusunan
karya ilmiah
mampu  menggunakan
informasi  tersebut,  untuk
menemukan sumber informasi
lainya, yang lebih spesifik

6 40 11 24.4 3 7.5 20 20

mampu  menggunakan
informasi  tersebut  untuk
membantu  membuat  sesuatu
yang baru 

3 20 23 51.1 14 35 40 40

hanya  masih  sebatas
melakukan kegiatan membaca
dan menulis saja di TBM 

2 13.3 7 15.5 `22 55.5 31 31

Total 15 100 45 100 40 40 100 100

Sumber : kuesioner no.06 dan no.42
Shrestha  dan  Lisa  Krolak

tahun (2015)  yang melakukan study
di  perpustakaan  masyarakat  yang
bekerja  sama  dengan  READ centre
di  Nepal,  mengenai  dampak
pemanfaatan  informasi  di
perpustakaan  masyarakat  bagi
pengguna  di  Nepal,  menunjukan
bahwa  individu  yang  sering
berkunjung  ke  perpustakaan
masyaraatakan  memperngaruhi
kemampuan  literasinya  yang
berkaitan  dengan  pembelajaran
seumur  hidup.  Dari  asumsi  tersebut
dapat  dipahami  bahwa  intensitas
berkunjung ke  TBM akan memiliki
dampak terhadap kemampuan literasi
pengguna TBM, untuk memudahkan
dalam  mengetahuai  kemampuan
literasi.

Berdasarkan  tabel  silang  di
atas,  dapat  dilihat  bahwa responden
yang  tergolong  sangat  sering  (>6
kali)  ke  TBM  menunjukan

kemampuan  literasinya  pada
tingkatan  Informational,  yaitu
cenderung  mampu  menggunakan
informasi  tersebut  untuk
menyelesaikan  masalah,  dan
membantu  dalam  menemukan
informasi  lainnya  yang  dibutuhkan
dengan  prosentase  40%.  Dan  yang
tergolong  sering  (4-6  kali)
berkunjung  dan  memanfaatkan
informasi  di  TBM  menunjukan
kemampuan  literasinya  pada
tingkatan  fungsional,  yaitu
cenderung  mampu  menggunakan
informasi  tersebut  untuk  membantu
membuat  sesuatu  yang  baru  (karya
seperti  :  menu  masakan,  membuat
permainan)  dengan  prosentase  51%
dan  juga  dapat  mencapai  pada
tingkatakan  epistemik  yaitu
informasi  dijadikan  sebagai  sumber
penyusunan  karya  ilmiah  dengan
prosentase  26.7%  dari  responden
yang sangat sering ke TBM. 



KESIMPULAN

Berdasarkan temuan data dan
pembahasan  di  tas,  pada  penelitian
ini  dapat  dirumuskan  beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

Perilaku  pemanfaatan
informasi  taman  bacaan  masyarakat
(TBM),  Secara  detailnya  akan
tergambarakan  melalui  model  ACA
yaitu  Acquisition,  Cognition  dan
Application,  hasil  penelitian  ini
menunjukan :

Pada  proses  akuisisi
(acquisition) sebagian  besar
masyarakat  kota  Surabaya
(pengunjung  TBM)  dalam
mengetahui  keberadaan  taman
bacaan masyarakt (TBM) cenderung
mengetahui  karena  tahu  sendiri
secara tidak sengaja diantaranya saat
bepergian  atau  bermain  di  taman
dengan  prosentase  44%,  kemudian
intensitas  berkunjung  cenderung
sering  dengan  intensitas  4-6  kali
dalam satu bulan dengan prosentase
45%, alokasi waktu ketika berada di
TBM  1-2  jam  dengan  prosentase
43%,  alasan  masyarakat  kota
Surabaya  berkunjung  ke  TBM
cenderung  karena  faktor  geografis,
yaitu letak TBM yang jaraknya dekat
dengan  rumah  warga  dengan
prosentase  50%,  koleksi
buku/informasi  yang  paling  sering
diakses  yaitu  buku  bersubyek  fiksi
dengan  prosentase  59%,
pertimbangan dalam memilih koleksi
tersebut  cenderung  memilih
informasi  sesuai  dengan  kebutuhan
dengan prosentase 56%.

Pada  proses  kognisi
(Cognition)  sebagian  besar

masyarakat  kota  Surabaya
(pengunjung  TBM)  dalam
memahami  informasi  yang  sudah
didapatkan dari proses akuisisi yaitu
dengan membaca  berulang  kali  dan
perlahan-lahan  untuk  memahami  isi
informasi  didalam  bacaan  tersebut
dengan  prosentase  51%,  kemudian
informasi  yang  sudah  didapatkan
tidak  langsung  digabungkan  tetapi
informasi  tersebut  cenderung
dikoreksi  terlebih  dahulu  apakah
sudah  sesuai  dengan  kebutuhan
prosentase  54%,  kemudian  hasil
temuan  juga  menunjukan  bahwa
masyarakat  kota  Surabaya  yang
mengunjungi  TBM  untuk
memanfaatkan  informasi,
mengatakan bahwa kegiatan tersebut
cukup  membantu  dalam
menyelesaikan masalah yang sedang
dihadapi  khususnya  dalam
memahami  fenomena  yang  ada
disekitarnya dengan prosentase 50%,
dan koleksi yang ada di TBM secara
umum,  juga  sudah  sesuai  dengan
kebutuhan warga dengan prosentase
58%.

Pada  proses  aplikasi
(Aplication),  masyarakat  kota
Surabaya  dalam hal  ini  pengunjung
TBM,  setelah  mendapatkan
informasi  dan  memahami  informasi
yang  didapat  dari  TBM,  sebagian
besar  akan  mempratekan  informasi
tersebut dalam kehidupan sehari-hari
dengan  prosentase  53%,  kemudian
dampak  yang  dirasakan  setelah
memanfaatkan  informasi  di  TBM
yaitu  cenderung  mendapatkan
pencerahan,  dalam  artian  Informasi
tersebut  dapat  memberikan
kemudahan  dalam  menyelesaikan



masalah  yang  sedang  dihadapi
dengan  prosentase  45%,  karena
dengan  memanfaatkan  informasi  di
TBM,  pengunjung  menyatakan  hal
tersebut  dapat  membuat  memahami
secara  spesifik  informasi  yang
dibutuhkan dengan prosentase 37%,
sedangkan  dalam  membantu
menyelesaikan  masalah  pengunjung
juga  membaca  literatur  tambahan
dan diskusi dengan orang lain untuk
meminta  saran  dengan  prosentase
43%. 

 Literasi  pengunjung  taman
bacaan masyarakat (TBM) dalam hal
ini adalah masyarakat kota Surabaya
yang  mengunjungi  TMB,  secara
konseptual  tergolong pada tingkatan
literasi  tipe  “Functional”,  tipe  ini
menjelaskan  bahwa  pengunjung
TBM,  sebagian  besar  mampu
menggunakan  informasi  yang  telah
didapatkan  dari  TBM  untuk
membantu  membuat  sesuatu  yang
baru  dalam  hal  ini  juga  mampu
mempratekan  informasi  yang  sudah
diperoleh  dalam  kehidupan  sehari-
hari.  Secara  detailnya  akan
tergambarkan  melalui  4  dimensi
literasi  yaitu  Cognitive,  Linguistic,
Sociocultural dan  Developmental.
Hasil penelitian ini menunjukan:  

Pada  dimensi  kognitif
(Cognitive),  masyarakat  kota
Surabaya  yang  mengunjungi  TBM,
tipe  pembaca  cenderung  tergolong
heavy  readers (pembaca  rutin),
karena  pengunjung umunya  mampu
membaca  2  buku  dalam satu  bulan
dengan  prosentase  48%,   alokasi
waktu  membaca  ketika  di  TBM
cenderung  1-2  jam  dengan
prosentase  47%,  kegiatan
pemanfaatan  informasi  di  TBM
membuat  pengunjung  mtaampu

memahami  bacaan  hingga
menjelaskan  dengan  bahasanya
sendiri  dengan  prosentase  40%,
kemudian sebagain besar pengunjung
menilai  bahwa  pemanfaatan
informasi di TBM, cenderung sudah
membantu  dalam  menyelesaikan
masalah dengan prosentase 76%. 

Pada  dimensi  linguistik
(Linguistic),  gambaran  literasi
masyarakat  kota  Surabaya  yang
mengunjungi  TBM yaitu  :  sebagian
besar  cara  yang  dilakukan  oleh
pengunjung  TBM  dalam
mengembangkan kemampuan bahasa
yaitu  cenderung  dengan  cara
memperbanyak  melakukan  kegiatan
diskusi  dengan  orang  lain  dengan
prosentase  68%,  dari  kegiatan
pemanfaatan  informasi  berupa
membaca  buku  di  TBM  dapat
membuat  perbendaharaan  kata
pengunjung  bertambah  dengan
prosentase  42%,  pengunjung  TBM
masih  tergolong  jarang  dalam
membuat  karya  tulisan  dengan
intensitas (1-3) kali dalam satu bulan
terakhir  dengan  prosentase  48%,
bentuk  karya  tulisan  yang  sering
dibuat pengunjung cenderung berupa
puisi  dan  cerita  pendek  dengan
prosentase  28%,  bentuk  berbagi
informasi (sharing information) yang
sering  dilakukan  berupa  diskusi
dengan  teman  prosentase  58%,
kemudian  pengunjung  TBM
cenderung  tidak  pernah  membaca
buku  berbaha  asing  dengan
prosentase  54%,  alasan  tidak
melakukan  kegiatan  membaca  buku
berbahasa  asing  cenderung  karena
keterbatasan  kemampuan  dalam
membaca  buku  berbahasa  asing
dengan prosentase 45%. 



Pada  dimensi  Sosio  kultural
(socio  cultural) gambaran  literasi
masyarakat  kota  Surabaya  yang
mengunjungi  TBM yaitu  :  sebagian
besar  pengunjung  TBM  yang
mendapat  informasi  berkaitan
lingkungan  sekitar  mereka,
pengunjung  cenderung  membagikan
informasi tersebut dengan prosentase
78%, dan informasi  yang dibagikan
adalah  informasi  yang  bersifat
faktual  (mengandung  kebenaran)
dengan  prosentase  64%,  sedangkan
jika ada informasi hoax (bohong) di
media  sosial,  pengunjung  TBM
cenderung  memberikan
komentar/kritik  pada  kolom
komentar  (chatting)  dan mengatakan
bahwa informasi tidak benar dengan
prosentase  48%.  Namun  dalam  hal
penulisan  ilmiah  pengunjung  TBM
dalam menuliskan refrensi cenderung
mengambil  dari  buku,  tapi  tidak
menyebutkan  pengarangnya  dengan
prosentase 55%. 

Pada dimensi  pengembangan
(developmental) gambaran  literasi
masyarakat  kota  Surabaya  yang
mengunjungi  TBM  yaitu  :  literasi
pengunjung  TBM  cenderung
tergolong  pada  tingkat  fungsional
(functional) yaitu responden mampu
menggunakan  informasi  yang  telah
didapatkan  dari  TBM  untuk
membantu  membuat  sesuatu  yang
baru  dalam  hal  ini  juga  mampu
mempratekan  informasi  yang  sudah
diperoleh  dengan  prosentase  40%,
cara  yang  dilakukan  untuk
mengembangkan  informasi  yaitu
masih hanya dengan membaca buku
dengan prosentase 76%, dan saluran
informasi  yang  digunakan  untuk
mendapatkan  informasi  baru  yang
up-date cenderung  dengan  cara

membaca  artikel  di  internet  dengan
prosentase 36%. 

Hasil  dari  tabulasi  silang
(cross  tab)  menunjukan  bahwa
pemanfaatan  literasi  di  TBM
memberikan  dampak  terhadap
kemampuan  literasi  pengunjung
TBM,  yang  terdiri  dari  dimensi
Cognitive,  Linguistic,  Sociocultural
dan  Developmental berikut  hasil
tabulasi silang :  

Terdapat  hubungan  antara
intensitas  berkunjung  ke  TBM
dengan  kemampuan  literasi  pada
jumlah  buku  yang  dibaca
pengunjung  TBM  (Literasi  dimensi
cognitive). Hal ini ditunjukan dengan
tabel silang bahwa, ternyata  di kota
surabaya  pengunjung  semakin
intensitasnya sering ke TBM jumlah
buku  yang  dibaca  semakin  banyak
dengan  prosentase  80%.  Terdapat
keterkaitan  antara  intensitas
berkunjung  ke  TBM  dengan
intensitas  pengunjung  dalam
membuat  karya  ilmiah  (literasi
dimensi  linguistic),  hasil  tabulasi
silang  menunjukan  bahwa
masyarakat  kota  Surabaya  semakin
intensitasnya  sangat  sering
berkunjung ke TBM semakin mampu
membuat  karya  tulis  dengan
prosentase 53,3%.  Berdasarkan hasil
analisis  ada  keterkaitan  antara
intensitas  berkunjung  ke  TBM
dengan  kemampuan  mengkritisi
informasi  (literasi  dimensi
informational),  hal  ini  dibuktikan
dari  tabel  silang  bahwa,  Semakin
tinggi  intensitas  berkunjung  maka
kemampuan  mengkrisiti  informasi
dikalangan  pengunjung  di  TBM
semakin  tinggi  karena  pengunjung
yang  sering  berkunjung  ke  TBM
cenderung  mampu  kritis  dengan
membagikan  informasi  yang  hanya



bersifat  faktual  (benar)  dengan
prosentase  86.7%.  Terdapat
hubungan  antara  Intensitas
berkunjung  ke  TBM  dengan
kemampuan  literasi  sampai  pada
pembelajaran  seumur  hidup (literasi
dimensi  developmental),  hasil
tabulasi  silang  menunjukan  bahwa

masyarakat  kota  Surabaya  yang
semakin  sering  intensitasnya
berkunjung  ke  TBM  dalam  satu
bulan  lebih  semakin  berpelaung
dalam  meningkatkan  literasi  pada
dimensi  pengembangannya  dengan
prosentase 40%.
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