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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi perpustakaan desa di
Surabaya  oleh  masyarakat  serta  mengetahui  tipe-tipe  pengguna  dalam  hasil
konstruksi  masyarakat  mengenai  perpustakaan  desa  di  Surabaya.  Konstruksi
sosial  yang  dimaksud  terjadi  melalui  proses  sosial  pada  masing-masing
masyarakat  melalui  tindakan dan interaksi  yang dilakukannya  dimana individu
tersebut  secara  terus  menerus  menciptakan  realitas  yang  dimiliki  dan  dialami
bersama secara subjektif (Berger, 1990). 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  berparadigma
konstruktivistik. Penelitian ini dilakukan pada 8 informan dengan menggunakan
purposive sampling, yang terdiri dari 3 informan anak-anak, 3 informan remaja
dan 2 informan orang tua dimana merupakan pengguna yang intens mengunjungi
perpustakaan desa di Surabaya dalam kesehariannya. Seluruh informan menjawab
pertanyaan peneliti dalam in-depth interview menggunakan pedoman wawancara.
Analisis  data dilakukan dengan mereduksi data,  menyajikan data serta menarik
kesimpulan  dan  verifikasi,  dalam  kalimat  yang  rinci,  mendalam  dan  mudah
dipahami.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa terdapat 3 tipe pengguna, yakni
pengguna  yang  memaknai  perpustakaan  sebagai  hiburan  (pleasure),  pengguna
yang  memaknai  perpustakaan  sebagai  penambah  pengetahuan  (increasing  of
knowledge) dan pengguna yang memaknai perpustakaan sebagai kebutuhan dalam
kehidupan sehari-hari (everyday life).

Kata kunci: konstruksi sosial, makna, perpustakaan
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This research aimed to determine the construction of a rural library in
Surabaya by the community and to find the types of users in the result  of the
community about social construction of a rural library in Surabaya. The social
construction  that  occurs  through  social  processes  in  their  perspective
communities through action and interaction accomplishments, the individual is
continuously  creating  a  reality  that  is  owned  and  subjectively  experienced
together (Berger, 1990).

This research is qualitative research with constructivist paradigm. There
were 8 informants by using purposive sampling, that consisted of 3 children, 3
teenagers  and  2  adults  that  were  intense  users  visiting  the  rural  library  in
Surabaya in their daily life. All of the informants answered the questions in the
in-depth  interview  using  interview  guide.  The  data  analytics  was  done  by
reducing the data, display the data and conclusion drawing and verification in a
sentence that detailed, in-depth and easy to understand.

The results of this research describes that there are 3 types of users, that
is user who interpret the library as pleasure, user who interpret the library as
increasing  of  knowledge  and  user  who  interpret  the  library  as  necessity  in
everyday life.

Keywords: social construction, meaning, library
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Pendahuluan
Perpustakaan  merupakan

pusat  penyebaran  informasi  yang
selalu  dikaitkan  dengan  kegiatan
pendidikan,  pengetahuan  dan
kebudayaan  dalam  masyarakat.
Keberadaan  perpustakaan  diharapkan
mampu  membawa  perubahan  bagi
kehidupan masyarakat yang lebih baik
dalam  kegiatan  pendidikan  dan
pengetahuan  dengan  memanfaatkan
perpustakaan  dalam  kehidupan
mereka.  Masyarakat  di  negara-negara
maju menjadikan perpustakaan sebagai
suatu  kebutuhan  pokok  yang  wajib
terpenuhi,  setiap  hari  orang-orang  di
negara  maju  berkunjung  ke
perpustakaan karena perpustakaan bagi
mereka  merupakan  salah  satu  unit
yang  mendukung  pendidikan,  dan
setiap  hari  pula  merupakan  hari
kunjung perpustakaan bagi masyarakat
di  negara-negara  maju  (Saleh,  2010).
Hal  serupa  juga  terjadi  dengan
masyarakat  Indonesia  yang  berada  di
Surabaya  yang  menjadikan
perpustakaan sebagai kebutuhan pokok
dan  unit  yang  mendukung  kegiatan
pendidikan  dan  pengetahuan.  Selama
beberapa  tahun  terakhir,  pemerintah
Kota Surabaya mendorong masyarakat
di  Surabaya  untuk  rajin  membaca
dengan  cara  memperbanyak  fasilitas
perpustakaan  dan  Taman  Bacaan
Masyarakat  (TBM).  Tujuannya  agar
masyarakat  dapat  dengan  mudah
mengakses  informasi  melalui  TBM
yang  hadir  di  tengah  lingkungan
tempat  tinggal  mereka.  Kehadiran
TBM  di  320  lokasi  di  Surabaya
tersebut  sangat  menarik  minat
masyarakat  untuk  berkunjung  ke

perpustakaan dalam kehidupan mereka
(Widiantika, 2012).

TBM  yang  berdiri  dan
tersebar  di  Surabaya  sekitar  1000
TBM pada tahun 2015 (Dewi, 2010).
Pemerintah  memang  serius  dalam
mengupayakan  pengadaan
perpustakaan  di  setiap  daerah  untuk
menunjang  kebutuhan  masyarakat
dalam memperoleh informasi.  Hal ini
dibuktikan dengan Undang-Undang RI
Nomor  22  tahun  1999  tentang
pemerintah  daerah  terkait  otonomi
daerah,  dimana  menghadapi
perkembangan  dan  tantangan  era
informasi  saat  ini,  penyelenggaraan
otonomi  daerah  akan  memberikan
kewenangan yang luas, transparan dan
bertanggungjawab secara proposional,
sesuai  dengan  prinsip-prinsip
demokrasi  kepada  pemerintah  daerah
yang memiliki kewenangan luas untuk
memberdayakan  potensi  daerah
termasuk menyediakan fasilitas umum
seperti  perpustakaan guna tercapainya
pendidikan  nasional,  yakni
mencerdasakan  kehidupan  bangsa.
Pemerintah Surabaya juga mendukung
terwujudnya  hal  tersebut  melalui
Peraturan Daerah Kota Surabaya tahun
2009  terkait  penyelenggaraan
perpustakaan  sebagai  sarana  belajar
masyarakat  termasuk  Taman  Bacaan
Masyarakat (TBM).

Banyaknya  TBM  di
lingkungan  sekitar  tempat  tinggal
masyarakat Surabaya yang tersebar di
tempat  umum  seperti  mall,  rumah
sakit, tempat rekreasi, taman kota dan
balai  RW  menarik  minat  masyarakat
untuk  mengunjunginya  di  sela-sela
kesibukan  sehari-hari.  Sambutan
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hangat  dari  masyarakat  Surabaya
tersebut dapat terlihat dari TBM-TBM
di  Surabaya  yang  berada  di  tempat
umum  seperti  taman  kota  diserbu
pengunjung  setiap  harinya  (Dewi,
2010).  Setiap  harinya  TBM  tidak
pernah  sepi  pengunjung  dimana
terdapat kegiatan dan aktivitas tertentu
pada  TBM  yang  dapat  menarik
masyarakat yang berada di sekitarnya
untuk  berkunjung  ke  TBM.  Antusias
masyarakat  Surabaya  dalam
mengunjungi  TBM  tersebut,  juga
berdampak  terhadap  kunjungan
perpustakaan  termasuk  perpustakaan
desa. Fenomena lain terjadi di tengah
ramai  dan  antusiasnya  masyarakat
dalam  mengunjungi  TBM  dalam
keseharian mereka, masyarakat lain di
Surabaya justru memilih perpustakaan
desa  sebagai  tempat  belajar  yang
nyaman  untuk  dikunjungi  dalam
kehidupan mereka sehari-hari.

Hasil  grand  tour yang
dilakukan  oleh  peneliti.  Masyarakat
mengunjungi perpustakaan desa di sela
kegiatan  sehari-hari.  Mereka
melakukan  berbagai  aktivitas  seperti
membaca ataupun bermain. Anak-anak
SD yang masih mengenakan seragam
berada  di  perpustakaan.  Sepulang
sekolah,  mereka  biasanya
mengunjungi  perpustakaan  untuk
membaca buku, mengerjakan PR atau
asik mendengarkan penjelasan petugas
perpustakaan.  Ibu-ibu  juga  tampak
terlihat  membaca  buku  untuk
menambah  wawasan  terutama  terkait
dengan  tata  cara  berwirausaha  di
perpustakaan.  Masyarakat  seolah
menjadikan  perpustakaan  desa
layaknya tempat belajar yang nyaman

bagi  mereka  di  tengah  ramainya
masyarakat  Surabaya  yang  banyak
mengunjungi  TBM  dalam
kesehariannya.  Fenomena  tersebut
membuat  peneliti  tertarik  untuk
memahami makna yang tersirat dibalik
kegemaran  masyarakat  Surabaya
dalam mengunjungi perpustakaan desa
dengan memfokuskan penelitian  pada
bagaimana  konstruksi  masyarakat
mengenai  perpustakaan  desa  di
Surabaya?  dan  bagaimana  tipe-tipe
pengguna  dalam  hasil  konstruksi
masyarakat  mengenai  perpustakaan
desa  di  Surabaya.  Kedua  fokus
penelitian  tersebut  akan  dikaji
menggunakan  teori  konstruksi  sosial
dari Peter L. Berger.

Metodologi Penelitian
Metodologi  penelitian  yang

digunakan  disini  adalah  pendekatan
penelitian kualitatif dengan paradigma
konstruktivistik.  Penelitian  kualitatif
sendiri  merupakan  jenis  penelitian
yang  berusaha  menjelaskan  realitas
dengan  menggunakan  penjelasan
deskriptif  menggunakan kalimat  yang
rinci, mendalam dan mudah dipahami
serta  merupakan  suatu  metode
berganda dalam fokus yang melibatkan
suatu  pendekatan  interpretatif  dan
wajar  terhadap  setiap  pokok
permasalahannya  (Pujileksono,  2015:
35)  serta  paradigma  konstruktivistik
merupakan  jenis  penelitian  kualitatif
dimana melihat suatu realitas dibentuk
oleh  berbagai  macam  latar  belakang
atau  faktor  sebagai  bentuk konstruksi
dari  realitas  tersebut  (Pujileksono,
2015:  26).  Informan dalam penelitian
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sebanyak  8  informan  yang  dipilih
menggunakan  purposive  sampling,
terdiri  dari  3  informan  anak-anak,  3
informan remaja dan 2 informan orang
tua.  Seluruh  informan  menjawab
pertanyaan  peneliti  dalam  in-depth
interview menggunakan  pedoman
wawancara.  Analisis  data  dilakukan
dengan  mereduksi  data,  menyajikan
data  serta  menarik  kesimpulan  dan
verifikasi,  dalam  kalimat  yang  rinci,
mendalam dan mudah dipahami.

Tinjauan Pustaka
Internalisasi

Internalisasi  merupakan
proses  setiap  individu  dalam
memahami  dan  menghayati  suatu
realitas  sosial  yang  mencerminkan
kenyataan  subjektif.  Pada  proses
internalisasi  terjadi  penyerapan
kembali  realitas  objektif  kedalam
kesadaran  subjektif  manusia.  Melalui
internalisasi,  manusia  melakukan
proses  adaptasi  terhadap  apa  yang
telah diciptakannya sendiri. Dalam hal
ini,  individu  mengidentifikasi  diri  di
tengah  lembaga-lembaga  sosial  atau
organisasi  sosial  dimana  individu
tersebut  menjadi  bagian  atau
anggotanya. Upaya tersebut dilakukan
individu  agar  tidak  teralienasi  atau
terasing  dari  masyarakat  dimana  dia
berada.  Proses  internalisasi  setiap
individu berbeda dengan lainnya.  Hal
tersebut  karena  setiap  individu
menyerap  bentuk  tafsiran  dari
kenyataan objektif secara terbatas dan
unik  antara  satu  dengan  yang  lain.
Selain  itu,  pada  proses  penyerapan
kembali  dunia  objektif  kedalam

kesadaran individu,  subjektif  individu
dipengaruhi  oleh  struktur  dunia
sosialnya.  Sehingga,  bermacam-
macam unsur dari realitas sosial akan
di  tangkap  sebagai  gejala  di  luar
kesadarannya sekaligus sebagai gejala
internal dalam kesadarannya.

Objektiviasi
Proses  objektivasi  adalah

interaksi  sosial  dalam  dunia
intersubjektif  yang  dilembagakan  dan
mengalami  proses  institusionalisasi.
Realitas  sosial  yang  diciptakan  oleh
manusia  tersebut  secara  berangsur-
angsur  terlembagakan  dalam  struktur
sosial masyarakat. Proses pelembagaan
ini  sebagai  upaya  pelepasan  diri
realitas  sosial  dari  individu  atau
manusia sebagai pencipta suatu relitas
sosial  tersebut.  Apa  yang
diekspresikan  oleh  manusia  lantas
menjadi  sebuah  kenyataan  objektif
yang  berdiri  sendiri,  terpisah,
berhadapan dengan manusia dan tidak
lagi  diintervensi  oleh  individu  dalam
masyarakat.  Dengan  kata  lain,  telah
disandangnya  status  realitas  objektif
oleh  hasil  kegiatan  manusia  dimana
hasil  tersebut  (realitas  sosial)  akan
menghadapi sang penghasilnya sendiri,
yakni manusia.  

Objektivasi  dapat  meliputi
beberapa  unsur  misalnya  institusi,
peranan  dan  identitas.  Ketiga  unsur
tersebut  dapat  memaksakan  pola-pola
tertentu  kepada  individu  yang  hidup
dengan  realitas  objektif  yang  telah
terbentuk  di  lingkungannya,  dapat
memberikan modal bagi tata kelakuan
individu dimana institusi, peranan dan
identitas  tertentu  dapat  mendiktekan
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tata  kelakuan  individu  berdasarkan
atau  sesuai  dengan  deskripsi
objektifnya  sebagaimana  telah  ada,
diharapkan  bahkan  di  tuntut  oleh
lingkungan  yang  berada  disekitar
individu.

Eksternalisasi 
Eksternalisasi  merupakan

proses  penciptaan  realitas  sosial  oleh
individu  secara  bersama-sama.
Realitas  sosial  diciptakan  sebagai
upaya pencurahan diri manusia secara
terus menerus ke dalam dunia, melalui
kegaiatan  fisik  maupun  mental.
Manusia  akan  terus  menerus
mengekspresikan  dirinya  dengan
membangun dunianya sendiri  dimana
hal  ini  akan  menjadi  suatu  realitas
sosial  dalam  masyarakat.  Sudah
menjadi  hakikat  manusia  dan
keharusan  manusia  untuk  selalu
mencurahkan diri ke dalam tempat dia
berada.  Manusia  juga  merupakan
makhluk  sosial  yang  tidak  bisa
memiliki  hidup  dengan  ketertutupan
yang lepas dari dunia luarnya.

Realitas Objektif
Realitas  objektif  meliputi

pelembagaan  dan  legitimasi  yang
mana  pelembagaan  menyangkut
aktivitas  masyarakat  yang  bersifat
khusus  dimana  telah  terikat  dengan
aturan,  tradisi,  norma  dan  lembaga
sosial  sebagai  wadah  didalamnya.
Dalam  hal  ini,  kebiasaan-kebiasaan
yang bersumber dari subjektif manusia
menjadi suatu kenyataan yang objektif
dimana  telah  terlembaga  dan  diakui
secara bersama-sama dalam kehidupan

sosial  individu,  sebab  realitas
kehidupan  dalam  dunia  objektif
manusia  selalu  tidak  terlepas  dan
simetris  terhadap  subjektif  dari
manusia  sebagai  penciptanya.
Legitimasi  sendiri  merupakan
kenyataan  objektif  dimana  realitas
sosial  yang  terlembaga  akan  tersedia
secara  objektif  dan  diakui  dalam
kehidupan  sosial  sekaligus  dapat
masuk  dalam  subjektif  manusia.
Artinya,  realitas  yang  ada  memiliki
makna  yang  tidak  hanya  sebagai  hal
yang disadari, diketahui, dipahami dan
diyakini  dalam  alam  pemikiran
individu saja,  namun realitas  tersebut
menjadi  bagian  dari  kesadaran,
pengetahuan  dan  keyakinan  dari
kelompok sosial individu berada. 

Realitas Subjektif
Realitias  subjektif  meliputi

sosialisasi  dan  identitas  yang  mana
sosialisasi  meruapakan  kemampuan
manusia  untuk  menyesuaikan  diri
terhadap  lingkungan  sekitar  melalui
proses  belajar.  Terdapat  dua  jenis
sosialisasi, yaitu sosialisasi primer dan
sosialisasi  sekunder.  Adapun  media
dalam  sosialisasi,  yaitu  orang  tua,
teman bermain/teman sebaya, sekolah,
media  massa  dan  masyarakat.
indentitas  sendiri  merupakan
kenyataan subjektif yang berhubungan
secara  dialektis  dengan  masyarakat
yang  merupakan  pembentuk  dari
identitas dimana individu menjalankan
kehidupan  sosialnya.  Identitas
merupakan  proses  sosialisasi  yang
telah dilaksanakan oleh individu dalam
masyarakat.  Dalam  hal  ini,  identitas
adalah  keadaan  secara  nyata  dari
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individu  yang  berhubungan  dengan
fungsi,  posisi  dan  peranannya  yang
berhubungan dengan deskripsi kondisi
sosial  yang  berlaku  dalam
lingkungannya.

Hasil 
Internalisasi  Masyarakat  Pengguna
Perpustakaan Desa

Internalisasi  masyarakat
pengguna  perpustakaan  desa  terjadi
dengan  melibatkan  sosialisasi  untuk
mengetahui  perpustakaan  dalam
kehidupan  mereka  sehari-hari.
Sosialisasi  sendiri  merupakan  proses
yang  berasal  dari  luar  diri  seseorang.
Sosialisasi  yang  dialami  pengguna
perpustakaan  desa  bersumber  pada
lingkungan  primer  dan  lingkungan
sekunder,  namun  sosialisasi  yang
terjadi  cenderung  pada  sosialisasi
primer  yang  dilakukan  oleh
lingkungan  sekunder  serta  sosialisasi
sekunder  yang  dilakukan  oleh
lingkungan primer. Proses internalisasi
sendiri  menurut  Berger  (1990)  dapat
terjadi  melalui  sosialisasi  yang
diterima oleh individu baik sosialisasi
primer  maupun  sosialisasi  sekunder.
Agen  yang  terlibat  dalam  sosialisasi
pada  pengguna  perpustakaan  desa
seperti  petugas  perpustakaan  dan
teman  sebaya  yang  berada  di
lingkungan pengguna perpustakaan. 

Internalisasi  pada  pengguna
perpustakaan desa juga terjadi melalui
kenyataan  objektif  terkait
perpustakaan  yang  berupa  sumber
daya  yang  terdapat  dalam
perpustakaan itu sendiri dapat menjadi
simbol  yang  “nyata”  tentang

perpustakaan  bagi  pengguna.  Sumber
daya  tersebut  seperti  koleksi  komik,
buku  komputer,  agama,  sastra  dan
resep  masakan  dan  majalah,  suasana
yang nyaman dan luas serta peraturan
yang  diterapkan  dalam  perpustakaan
desa  yang  turut  terlibat  dalam
internalisasi  pengguna  perpustakaan
desa.  Kenyataan  obyektif  berupa
perpustakaan termasuk yang tersimbol
dalam  sumber  daya  yang  dimiliki
perpustakaan  tersebut  turut
mempengaruhi  kembali  manusia
melalui  proses  internalisasi  untuk
tertarik  berkunjung  ke  perpustakaan
(Berger, 1990).

Internalisasi  pada  pengguna
perpustakaan  desa  lainnya  ada  pula
yang  terjadi  tanpa  melibatkan
sosialisasi  terlebih  dahulu  oleh  agen
sosialisasi  terkait  perpustakaan  dalam
kehidupan  mereka.  Hobi  atau
kesenangan  membaca  menjadi  fakor
internal  yang  dimiliki  pengguna
perpustakaan  desa  yang  berubah
menjadi  kenyataan  objektif  baginya
dalam menginternalisasi  perpustakaan
di  kehidupan sehari-hari.  Internalisasi
yang  terbentuk  melalui  sosialisasi,
kenyataan objektif berupa sumber daya
perpustakaan, faktor internal seseorang
dan  pengalaman  sehari-hari  informan
dalam  penelitian  ini  menghasilkan
pilihan  kepada  setiap  pengguna
perpustakaan  desa  sesuai  dengan
penghayatan  masing-masing  untuk
memilih,  menilai  dan  mengevaluasi
dunia objektif  atau kenyataan objektif
yang  berupa  perpustakaan  dalam
membentuk ekspresi  mereka  terhadap
perpustakaan di kehidupan sehari-hari.
Temuan  data  dalam  studi
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memperlihatkan  jika  pengguna
perpustakaan desa melakukan ekspresi
berupa aktivitas yang bervariasi ketika
berinteraksi  dalam  perpustakaan  di
kehidupan sehari-hari. 

Eksternalisasi  Masyarakat
Pengguna Perpustakaan Desa

Keberadaan  manusia  terus
menerus  mengeksternalisasikan  diri
dalam  aktivitas  (Berger,  1990).
Aktivitas  dalam perpustakaan muncul
karena  tiindakan  tersebut  dilakukan
oleh pengguna yang tertarik dan gemar
mengunjungi  perpustakaan  di
kehidupan  sehari-hari  mereka.
Aktivitas  tersebut  mencerminkan
eksternalisasi  masyarakat  dalam
memahami  perpustakaan  desa  yang
berada  di  kehidupan  sehari-hari.
Aktivitas  yang  pengguna  lakukan
dalam perpustakaan bervariasi dimana
setiap pengguna berbeda-beda, namun
terdapat  pula  yang  memiliki  aktivitas
sama  pada  pengguna  dalam
perpustakaan  desa.  Aktivitas  yang
cenderung  dilakukan  dalam
perpustakaan tersebut memiliki tujuan-
tujuan  tertentu  yang  membuat
informan  dalam  studi  ini  terus
mengunjungi  perpustakaan.  Menurut
Berger  (1990)  ekspresi  atau  aktivitas
yang  dilakukan  manusia  memiliki
kelenturan  dalam  objek-objek  yang
mungkin  menjadi  tujuan  informan
melakukan ekspresi atau aktivitas yang
merupakan  produk  bentukan  manusia
itu  sendiri.  Hal  ini  sebagaimana
menurut informan dalam studi ini yang
melakukan  aktivitas  di  perpustakaan
untuk  mengetahui  sesuatu  hal  dalam
kaitannya  dengan  ilmu  pengetahuan,

sekedar  menyalurkan kesenangan dan
hobi  mereka  serta  memenuhi
kebutuhan  praktis  dalam  kehidupan
mereka sehari-hari.

Aktivitas  yang  dilakukan
pengguna seperti  bermain,  mengobrol
dengan  petugas,  berkumpul  bersama
teman, berkenalan dengan teman baru,
mengobrol  dan  bercerita  dengan
petugas perpustakaan dimana aktivitas
tersebut  merupakan  aktivitas  sosial
yang  pengguna  lakukan  di
perpustakaan  desa.  Selain  aktivitas
sosial, aktivitas kultural juga dilakukan
pengguna  seperti  membaca  dan
meminjam  koleksi  perpustakaan,
belajar, berdiskusi, mencari tugas dari
guru  serta  sharing pengetahuan.
Berbagai  aktivitas sosio-kultural  yang
dilakukan  di  perpustakaan  tersebut
mengekspresikan  suatu  maksud
subjektif  untuk  melakukan  tindakan
mengunjungi  perpustakaan  secara
intens  dalam  kehidupan  sehari-hari
atau  dengan  kata  lain  aktivitas  yang
dilakukan  dalam  tindakan  pengguna
mengunjungi  perpustakaan  memiliki
maksud  atau  tujuan  didalamnya
(Berger, 1990). Tujuan yang dimaksud
beragam  seperti  untuk  menambah
wawasan  dan  mengasah  pikiran
mereka,  menyalurkan  hobi  dan
kesenangan  mereka,  menghibur
mereka  di  saat  bosan,  menghemat
biaya serta mengisi waktu luang dalam
keeseharinnya  dimana  hal  tersebut
menjadi  tujuan  yang  ingin  mereka
capai  dengan  melakukan  aktivitas  di
perpustakaan. 

Tipologi Makna
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Aktivitas-aktivitas  yang
berbeda pada informan dalam studi ini
merupakan bentuk tanggapan, tafsiran
dan  penghayatan  yang  berbeda
terhadap hadirnya perpustakaan dalam
kehidupan  mereka  sehari-hari  yang
memnuculkan  tindakan  gemar
mengunjungi perpustakaan desa dalam
kehidupan  sehari-hari.  Berger  (1990)
mengatakan  bahwa  manusia
memberikan  makna  kepada  kegiatan
atau  aktivitas  yang  dilakukannya.

Artinya  tindakan  mengunjungi
perpustakaan  yang  didalamnya
terdapat  aktivitas-aktivitas
mengungkap  makna  yang  diberikan
oleh  manusia  sebagai  aktor  yang
memproduksi  makna  itu  sendriri.
Berdasarkan  temuan  data,  pengguna
mengungkap  makna  yang  berbeda-
beda tentang perpustakaan desa dalam
kehidupannya  sebagaimana  tabel  di
bawah ini:

Tabel 1 Tipologi Pengguna dalam Memaknai Perpustakaan

ASPEK Pleasure Increasing of
Knowledge

Everyday Life

Proses
internalisasi
pengguna
perpustakaan

Proses  internalisasi
ada yang melibatkan
sosialisasi  ,  namun
ada pula yang tidak.
Pengguna  yang
melibatkan
sosialisasi  dalam
proses
internalisasinya
mengetahui
perpustakaan  dari
petugas  dan  teman
sebaya  dimana
membuatnya  tertarik
mengunjungi
perpustakaan  dalam
kehidupan  sehari-
hari, 
yang  tidak

Melibatkan sosialisasi
dalam  proses
internalisasinya,
yakni melalui petugas
dan  teman  sebaya
yang  kemudian
membuatnya
mengetahui  tentang
keberadaaan
perpustakaan  di
kehidupan  sehari-hari
dan  mulai  tertarik
untuk  mengunjungi
perpustakaan  di
kehidupannya.

Tidak  melibatkan
proses  sosialisasi
dimana  pengguna
tipe  ini  secara
kebetulan
mengetahui
perpustakaan  dan
menggunakan
sumber  daya  di
perpustakaan,
sehingga
membuatnya tertarik
untuk  terus
mengunjungi
perpustakaan  dalam
kesehariannya.
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melibatkan
sosialisasi  telah
memiliki  faktor
internal  berupa
kesenangan  atau
hobi  membaca  yang
membawanya
tertarik  untuk
mengunjungi
perpustakaan  dalam
kehidupan  sehari-
hari.

Proses
eksternalisasi
pengguna
perpustakaan

Pencurahan  diri
sebagai  bentuk
eksternalisasi terlihat
pada  aktivitas  yang
dilakukan  seperti
membaca  buku,
meminjam  buku,
mengobrol  bersama
teman  yang
berorientasi  pada
aktivitas kesenangan
atau  hiburan  seperti
juga  dapat  terlihat
pada  jenis  koleksi
yang  dibaca  ,  yakni
jenis-jenis  koleksi
hiburan  (komik  dan
majalah).

Pencurahan  diri
diekspresikan  dengan
aktivitas-aktivitas
seperti  membaca
buku,  mencari  dan
mengerjakan  tugas
dari  guru,  dimana
aktivitas  tersebut
berorientasi  pada
aktivitas-aktivitas
intelektual  untuk
memperoleh
pengetahuan.  Jenis
koleksi  yang
digunakan  berkaitan
dengan  koleksi  ilmu-
ilmu  pengetahuan
seprti  agama,
teknologi dan sastra.

Pencurahan  diri
yang  dilakukan
setiap  kali
berkunjung  ke
perpustakaan  seperti
meminjam  buku
yang  lebih  banyak
untuk  membantu
pekerjaannya seperti
buku-buku  resep
masakan.

Pemaknaan
pengguna
terhadap
perpustakaan

Pengguna  tipe  ini
memaknai
tindakannya  dalam
mengunjungi
perpustakaan
sebagai  aktivitas
yang  menyenangkan
dimana  dapat
membuat  mereka

Pengguna  tipe  ini
cenderung  memaknai
tindakannya  dalam
mengunjungi
perpustakaan  dengan
hal-hal  yang  serius
untuk  memperoleh
ilmu pengetahuan dan
informasi baru seperti

Pengguna  tipe  ini
memaknai
tindakannya  dalam
mengunjungi
perpustakaan dengan
aktivitas  yang
menurutnya  dapat
membuatnya
melakukan  suatu
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melupakan
kepenatan  sehari-
hari  atau
menghilangkan  rasa
bosan,  melepaskan
beban  atau
permasalahan  dalam
kesulitan  untuk
membeli  buku,
mengisi  waktu
luang,  meyalurkan
hobi  mereka
sehingga  pengguna
tipe  ini  cenderung
terus  mengulangi
tindakannya  dalam
mengunjungi
perpustakaan dimasa
mendatang.

mencari  bimbingan
terkait  tugas  sekolah,
belajar  dan
memperoleh
penambahan
pengetahuan  di
perpustakaan  dan
cenderung untuk terus
mengulangi
tindakannya  dalam
mengunjungi
peprustakaan  selama
perpustakaan  dapat
menyediakan
pengetahuan  yang
baru menurut mereka.

dalam  kehidupan
sehari-hari.  Tipe
pengguna  ini
cenderung  lebih
memaknai
perpustakaan  sesuai
dengan hal-hal yang
berkaitan  dengan
kebutuhan  praktis
dalam  kehidupan
sehari-hari.

Penutup
Masyarakat  yang  gemar

mengunjungi perpustakaan desa dalam
kehidupannya  memiliki  proses
internalisasi  dan  eksternalisasi  yang
berbeda-beda antara satu dengan yang
lainnya.  Proses  tersebut  membuat
pengguna  senang,  nyaman  dan
gembira mengunjungi perpustakaan di
kehidupan  sehari-hari.  Internalisasi
yang  dialami  pengguna  ada  yang
melibatkan proses sosialsisasi terlebih
dahulu dan ada yang tanpa melibatkan
proses  sosialisasi.  Sosialisasi  yang
terjadi meliputi sosialisasi primer yang
dilakukan  oleh  lingkungan  sekunder
seperti  petugas  perpustakaan  dan
teman sebaya serta sosialisasi sekunder
yang  dilakukan  oleh  lingkungan
primer  seperti  keluarga.  Unsur  lain
yang  terlibat  dalam  proses
internalisasi,  yakni sumber daya yang
disukai  dan  sering  digunakan  oleh

pengguna  perpustakaan,  berupa
koleksi  komik,  majalah,  komputer,
agama,  sastra,  dan  buku  resep
masakan.

Aktivitas  yang
dikembangkan oleh masyarakat dalam
perpustakaan  desa  meliputi  aktivitas
membaca,  belajar,  bermain,
mengorbrol,  berkumpul  di
perpustakaan.  Aktivitas  tersebut
merupakan bentuk eksternalisasi  yang
dicurahkan  secara  terus  menerus  dan
bervariasi  di  perpustakaan  oleh
pengguna  perpustakaan.  Adapun
aktivitas  yang  terbentuk  pada
pengguna perpustakaan desa, yakni a)
aktivitas  sosial  :  berkumpul  bersama
teman,  mengobrol  bersama  petugas
perpustakaan, bermain dan b) aktivitas
kultural  :  membaca  buku,  belajar,
mengerjakan tugas dari guru, mencari
referensi.  Aktivitas-aktivitas  tersebut
mengungkap  makna  yang  kemudian
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membentuk  tipikasi-tipikasi.  Tipikasi-
tipikasi  yang  terbentuk  berdasarkan
sudut  pandang  pengguna  dalam
memaknai  perpustakaan  desa  dalam
kehidupannya,  yakni  pengguna  yang
memaknai  perpustakaan  sebagai
hiburan  (pleasure),  pengguna  yang
memaknai  perpustakaan  sebagai
penambah pengetahuan (increasing of
knowledge)  dan  pengguna  yang
memaknai  perpustakaan  sebagai
kebutuhan  dalam  kehidupan  sehari-
hari (everyday life).
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