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ABSTRAK 

Nama              : Rahmi Indriani 

Nim                 : 40400115053  

Jurusan          : Ilmu Perpustakaan 

Judul Skripsi : Strategi Promosi Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu” di 

Dusun Bahoturungang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao 

Kab. Gowa 

            

Skripsi ini membahas tentang Strategi Promosi Taman Baca Masyarakat 

“pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao 

Kab. Gowa. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 

bagaimana strategi pengelola dalam mempromosi Taman Baca Masyarakat 

“pondok ilmu”, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari promosi tersebut dan 

apa saja kendala dalam melakukan promosi di Taman Baca “pondok ilmu” di 

Dusun Bahoturungang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelola dalam 

mempromosikan Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu”, untuk mengetahui 

dampak yang ditimbulkan dari promosi tersebut dan untuk mengetahui kendala 

dalam melakukan promosi di Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu” di Dusun 

Bahotungang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Informan dari penelitian ini yaitu 3 orang sebagai sumber data. 

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Promosi pengelola dalam 

mempromosikan Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu” yaitu, melakukan 

kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian masyarakat untuk datang 

berkunjung, melakukan kegiatan privat bahasa inggris untuk anak-anak sekolah, 

melakukan kegiatan ecobrick (daur ulang) serta kegiatan lapak baca. Dampak 

yang ditimbulkan dari kegiatan Promosi Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu” 

yakni masyarakat dari hari ke hari mulai muncul keinginan untuk membaca buku, 

bahkan ada yang dulunya tidak suka baca buku menjadi tertarik untuk rajin 

membaca buku. Ada 2 kendala yang pengelola hadapi dalam kegiatan promosi 

yaitu pertama, koneksi internet yang masih kurang sehingga mereka 

membutuhkan waktu untuk memposting ke media sosial. Kedua, sumber daya 

manusia (SDM) yang masih kurang karena Taman Baca Masyarakat “pondok 

ilmu ini dikelola oleh pengelola sendiri dan hanya dibantu oleh mahasiswa-

mahasiswa yang tinggal di desa tersebut, mereka hanya bisa membantu saat libur 

semester saja.      

Kata Kunci : Strategi, Promosi, Taman Baca Masyarakat  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Promosi perpustakaan perlu dilakukan supaya seluruh aktivitas yang 

berhubungan dengan jasa perpustakaan dapat diketahui dan dipahami oleh pengguna. 

Promosi merupakan salah satu komponen pemasaran, dengan mempromosikan 

kelembagaan, koleksi, sistem dan jenis pelayanan, maka terjadilah proses pendekatan 

informasi kepada pengguna. Pengguna menjadi tahu koleksi apa yang ada, pelayanan 

apa saja yang tersedia, sedangkan yang belum tahu atau tahu tapi belum pernah 

memanfaatkan jasa layanan akan mengenal kemudian tertarik untuk datang atau 

memanfaatkan, sehingga pengunjung bertambah, pemakai bahan pustaka ataupun jasa 

layanan perpustakaan semakin tinggi. Seperti inilah harapan yang diinginkan 

perpustakaan (Wiratningsih, 2009: 1). 

Saat sekarang ini sudah banyak berbagai bentuk perhatian dan apresiasi 

sekelompok masyarakat yang ingin mengembangkan pengetahuan masyarakat dengan 

memperbanyak membaca buku dengan mereka tidak harus berkunjung ke 

perpustakaan yaitu dengan mendirikan atau membentuk taman baca di tengah-tengah 

masyarakat. 

Taman bacaan masyarakat pada dasarnya bukanlah sebuah perpustakaan yang 

harus memenuhi standar nasional perpustakaan seperti standar koleksi, standar sarana 

dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar 
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penyelenggaraan dan pengelolaan. Taman bacaan lebih tepat disebut fasilitas 

membaca yang berada ditengah-tengah komunitas (Community Based Library) dan 

dikelola secara sederhana, swakarsa, swadana dan swasembada oleh masyarakat yang 

bersangkutan (Sutarno NS, 2008: 127). 

Keragaman koleksi yang dimiliki oleh sebuah taman baca akan tidak berarti 

jika tidak diketahui oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya 

mengajak pemustaka dan calon pemustaka untuk berkunjung ke taman baca dan 

memanfaatkan koleksi sebagaimana mestinya atau kegiatan ini biasa disebut dengan 

promosi taman baca. 

Pada umumnya masyarakat masih menganggap bahwa untuk membaca 

sebuah buku atau ingin meminjam buku itu semua hanya bisa dilakukan 

diperpustakaan saja. Pada hal sekarang ini telah banyak upaya-upaya para penggiat 

literasi guna meningkatkan budaya baca di kalangan masyarakat. Contohnya saja 

masyarakat yang peduli akan minat baca suatu kalangan masyarakat mereka dengan 

inisiatif sendiri membangun sebuah taman baca. Salah satu cara agar taman baca ini 

dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas maka perlu diadakan kagiatan 

promosi. Promosi ini sangat penting untuk memperkenalkan taman baca tersebut, 

bagaimana taman baca ini bisa berdiri, koleksi apa saja yang disediakan, layanan 

yang diberikan serta apa manfaat dari adanya taman baca tersebut. Agar masyarakat 

mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukan suatu strategi promosi taman baca 

tersebut. 
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Dengan perkembangan itulah, dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pasal 7 ayat (e) yang berbunyi bahwa, 

perpustakaan berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dan 

memanfaatkan perpustakaan. Strategi promosi diharapkan mampu menjadi jembatan 

kesenjangan informasi yang dimiliki oleh perpustakaan dan pengguna (Mathar, 2012:  

264). 

Penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Fajar Makassar oleh 

(Syamsuryadi,  2017: 61). Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa srtategi 

dalam mempromosikan perpustakaan dapat dilakukan dengan berbagai cara 

diantaranya: promosi melalui media sosial, surat kabar dan koran harian fajar, tabloid 

fajar pendidikan, pemasangan baliho, brosur, promosi melalui media elektronik fajar 

TV, dan kegiatan promosi publikasi minat baca. Perbedaan  hasil penelitian di atas 

dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis ialah terletak pada media atau 

cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan promosi. 

Taman baca masyarakat “pondok ilmu” mulai berdiri sejak 20 april 2016, 

yang dibentuk oleh seseorang yang peduli akan budaya gemar membaca yang mulai 

hilang dikalangan masyarakat. Taman baca masyarakat (TBM) ini dibentuk dengan 

harapan mampu menumbuhkan dan membudayakan semangat dan gemar membaca 

bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Mereka hanya perlu datang 

berkunjung jika ingin membaca buku yang mereka inginkan secara gratis. Kegiatan 

yang biasa terjadi di taman baca masyarakat ini ialah pengelola rutin mengadakan 

privat bahasa inggris. Kegiatan ini menjadi salah satu promosi yang dilakukan 



4 
 

dikarenakan dengan adanya kegiatan ini akan membuat anak-anak lebih tertarik 

berkunjung disebabkan mereka mendapatkan pengetahuan terkhusus bahasa inggris 

diluar jam sekolah. Adapun beberapa koleksi yang disediakan seperti: novel, buku 

paket, komik, buku keagamaan, majalah, dan buku pengetahuan umum.keberadaan 

taman baca masyarakat (TBM) ini tidak akan banyak orang yang tertarik untuk 

datang berkunjung jika tidak dilakukan suatu kegiatan promosi. Hal inilah yang 

menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang strategi yang digunakan 

dalam melakukan kegiatan promosi yang dengan waktu yang cukup singkat begitu 

banyak orang yang datang berkunjung ke taman baca masyarakat tersebut. 

Sebagaimana yang selama ini kegiatan promosi hanya dilakukan di perpustakaan, jadi 

peneliti ingin mengetahui seperti apa upaya-upaya suatu taman baca masyarakat 

dalam melakukan promosi. 

Dari uraian latar belakang tersebut, dikatakan bahwa strategi promosi sangat 

membantu dalam memberitahukan ke masyarakat luas keberadaan suatu taman baca 

masyarakat. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti “Strategi 

Promosi Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang 

Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 
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1. Bagaimana strategi dalam mempromosikan taman baca masyarakat “pondok 

ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. 

Gowa? 

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kegiatan mempromosikan taman 

baca masyarakat “pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang 

Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa? 

3. Apa saja kendala dalam melakukan kegiatan promosi taman baca masyarakat  

“pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao 

Kab. Gowa? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dalam  penelitian  ini adalah  strategi  promosi  taman baca masyarakat  

“pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang Kec.Tombolo Pao 

Kab.Gowa.  Maksud dari strategi promosi disini ialah upaya-upaya yang dilakukan 

untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang keberadaan taman baca 

masyarakat “pondok ilmu” sehingga masyarakat akan mengenal dan termotivasi 

untuk berkunjung. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus diatas, maka penulis memberikan batasan deskripsi fokus 

untuk memudahkan proses penyelesaian penelitian yakni: 

a. Strategi adalah suatu kebijakan, teknik, cara yang ditetapkan untuk 

melaksanakan kegiatan (Sutarno NS, 2008: 201).  
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b. Promosi adalah sebuah media saling tukar data antara sebuah organisasi 

dan penggunanya dalam hal produk apa saja yang dimiliki oleh organisasi 

itu sendiri. Hasil dari promosi akan berbentuk feedback (tanggapan balik) 

dalam bentuk pembelian, pemesanan dan kunjungan (Mathar, 2012: 191). 

c. Taman baca masyarakat (TBM) adalah menyediakan, mengola,  

memelihara, dan mendayagunakan koleksi bahan bacaan, menyediakan 

sarana pemanfaatannya dan melayani masyarakat pengguna yang 

membutuhkan informasi dan bahan bacaan (Sutarno NS, 2006: 24). 

Dari beberapa penjelasan di atas, maka peneliti inginkan strategi promosi 

taman baca masyarakat “pondok ilmu” bisa mendapatkan  feedback  dari masyarakat. 

Maksud dari feedback disini adalah respon masyarakat yang baik serta dapat 

menerima dengan baik keberadaan taman baca masyarakat ini dengan datang 

berkunjung memanfaatkan koleksi-koleksi yang tersedia. Seperti yang kita ketahui 

bersama bahwa tidak semua orang paham tujuan didirikan atau dibentuknya taman 

baca di tengah-tengah masyarakat.  

D. Kajian Pustaka 

1. Muh. Quraisy Mathar (2012), dalam bukunya Manajemen dan Organisasi 

Perpustakaan yang menyatakan bahwa promosi adalah sebuah media saling 

tukar data antara sebuah organisasi dengan penggunanya dalam hal produk 

apa saja yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Hasil dari promosi akan 

berbentuk feedback (tanggapan balik) dalam bentuk pembelian, pemesanan 

atau kunjungan. 
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2. Sutarno NS (2008), dalam bukunya Membina Perpustakaan Desa yang 

membahas tentang taman bacaan masyarakat pada dasarnya tidak harus 

memenuhi standar nasional perpustakaan. Taman bacaan lebih tepat disebut 

fasilitas membaca yang berada di tengah-tengah komunitas dan dikelola 

secara sederhana.  

3. Skripsi dengan judul Strategi Pustakawan Mempromosikan Perpustakaan 

Universitas Fajar Makassar 0leh (Syamsuryadi 2017). Dalam penelitian ini 

memperoleh hasil bahwa strategi dalam mempromosikan perpustakaan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: promosi melalui media sosial, 

surat kabar atau koran harian fajar, tabloid fajar pendidikan, pemasangan 

baliho, brosur, promosi melalui media elektronik fajar TV, dan kegiatan 

promosi publikasi minat baca.  

4. Artikel jurnal dengan judul “Peranan Promosi Perpustakaan Terhadap 

Kunjungan Pemustaka di Perpustakaan Umum Kota Solok” oleh Nova 

Afriani dan Yunaldi dalam arikel Vol. 1, No. 1, hal. 10-12 tahun 2012 yang 

menjelaskan tentang promosi serta media yang digunakan untuk melakukan 

promosi.  

5. Jurnal ilmiah dengan judul “Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 

Sebagai Sumber Belajar” oleh Bintang Petrus Sitepu dalam jurnal Vol. 7, No. 

1, hal 42-46 tahun 2012 yang menjelaskan tentang upaya pengembangan 

(TBM) sebagai pusat sumber belajar ditengah-tengah masyarakat. 
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6. Skripsi dengan judul Strategi Promosi Perpustakaan Utsman Bin Affan 

Universitas Muslim Indonesia Makassar oleh (Nurul Hidayat 2015). Dalam 

penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Strategi Promosi Layanan 

Perpustakaan Utsman Bin Affan adalah berupa kegiatan menyeberkan brosur, 

melaksanakan kegiatan pendidikan pemakai (kegiatan pemustaka), kontak 

perorangan, melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar di UMI seperti 

menjadi tutor dan dosen dalam berbagai universitas, melalui web dan media 

sosial seperti: facebook dan youtube, pameran perpustakaan dan Open House, 

face to face (tatap muka), melakukan penelitian dan magang kerja, 

penerimaan kunjungan, membentuk kelompok atau group pecinta buku dan 

mengadakan sosialisasi perpustakaan. 

7. Skripsi dengan judul Peran Taman Baca Masenrempulo Bo’ Kampong dalam 

Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat di Malua Kabupaten Enrekang oleh 

(Sitti Hajar 2016). Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa Taman Baca 

Masenrempulo Bo’ Kampong melakukan usaha yang maksimal dalam 

meningkatkan budaya membaca masyarakat meskipun masih banyak kendala-

kendala yang dihadapi tetapi pengelola Taman Baca Masenrempulo Bo’ 

Kampong melakukan beberapa solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. 

 Dari beberapa uraian di atas merupakan beberapa referensi yang digunakan 

sebagai kajian pustaka yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah terletak 

pada media atau alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan promosi serta tempat 

penelitian yang berbeda. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui strategi dalam melakukan promosi oleh pengelola taman 

baca masyarakat  “pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa 

Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa. 

b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kegiatan promosi taman 

baca masyarakat  “pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa 

Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa. 

c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pengelola didalam 

melakukan promosi taman baca masyarakat  “pondok ilmu” di Dusun 

Bahoturungang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa. 

2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat menjadi salah satu bahan bacaan 

yang dapat  memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa 

terkhusus para mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan rujukan atau panduan dalam meningkatkan promosi 

perpustakaan. 

2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Strategi Promosi 

1. Pengertian strategi 

Strategi dari sudut etimologis (asal kata), dalam manajemen sebuah 

organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara 

sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan 

strategi organisasi (Nawawi, 2005: 147). 

Menurut (Tjiptono, 2006: 3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu 

Strategia yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi juga 

bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada 

daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, menurut (Tim Pustaka 

Phoenix, 2013: 809) strategi merupakan ilmu siasat perang, akal atau tipu muslihat 

untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. 

Menurut Marrus, dalam skripsi (Firmansyah, 2013: 9) strategi didefinisikan 

sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan atau cara atau upaya bagaimana 

tujuan tersebut dapat dicapai. Sehubungan dengan pendapat tersebut, (Ramli, 2014: 

73) mengutarakan bahwa manajemen strategi merupakan suatu cara memimpin 

organisasi untuk mencapai misi, visi, tujuan dan sasarannya. Hal ini dimaksudkan 

sebagai gambaran kedepan yang ingin dicapai oleh organisasi yang tertuang dengan 
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berbagai strategi yang akurat dalam pencapaian tujuan. Pendapat lain mengatakan 

strategi harus dirancang secara kreatif, dengan menggali segala sesuatu di balik fakta 

dan menyusunnya ke arah gagasan kreatif yang mampu menciptakan penjualan 

(Kertamukti, 2015: 149). 

Strategi memberi jawaban bagi pihak manajemen mengenai bagaimana cara 

mencapai tujuan perusahaan dan bagaimana caranya untuk mencapai misi organisasi 

dan visi strategis. Pembuatan strategi adalah bagaimana mencari target-target, 

bagaimana bersaing dengan para kompetitor, bagaimana mencapai keunggulan 

bersaing yang berkepanjangan, bagaimana membuat visi srategis manajemen sebagai 

sebuah kenyataan bagi suatu perusahaan (Usman, 2014: 23). 

Strategi promosi adalah penggabungan antara periklanan, penjualan 

perorangan, promosi penjualan, dan publisitas menjadi suatu program terpadu untuk 

berkomunikasi dengan para pembeli dan orang lain yang mempengaruhi keputusan 

pembeli (David W. Craven, 1996: 76). Adapun menurut (Ahmad dkk: 4) strategi 

adalah cara yang digunakan seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Strategi memberikan arah sasaran yang sama untuk semua anggota 

organisasi. Apabila perusahaan mempunyai strategi yang tepat dalam menghadapi 

perubahan dilingkungan maka hal itu bisa menjadi kunci dari keberhasilan sebuah 

strategi. 

Sedangkan menurut (Quin, 1999: 10) mengartikan strategi adalah suatu 

bentuk atau rencana yang mengintegritaskan tujuan-tujuan utama, kebijakan-
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kebijakan dan rangkaian tindakan dalam organisasi dalam suatu organisasi menjadi 

suatu kesatuan yang utuh. Strategi jika diformulasikan dengan baik, akan membantu 

penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perpustakaan menjadi 

suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik adalah strategi yang 

disusun berdasarkan kemampuan internal kelemahan perpustakaan, antisipasi 

perubahan dalam lingkungan.  Adapun menurut (Rahmi dan Marlini, 2012: 397) 

strategi promosi perpustakaan adalah merencanakan kegiatan promosi, memilih 

media yang akan digunakan untuk promosi, menetapkan anggaran dana untuk 

melaksanakan promosi, menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung 

kegiatan promosi. 

Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi ialah 

bentuk kegiatan yang mengharuskan suatu organisasi atau kelompok masyarakat 

dalam mengontrol guna mencapai suatu visi, misi serta tujuan yang hendak dicapai. 

Strategi jika dibentuk sedemikian rupa maka akan sangat membantu dalam 

pemanfaatan dan mengolah segala yang dimiliki perpustakaan. 

2. Jenis-jenis Strategi  

Menurut Rewoldt, H (1991: 230) jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut: 

1. Strategi integrasi yaitu integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi 

horizontal, dan integrasi vertikal. Integrasi-integrasi ini memungkinkan 

organisasi dapat mengendalikan para distributor, pemasok dan pesaing. 
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2. Strategi intensif yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

3. Strategi diversifikasi yaitu berkaitan dengan menambah produk atau jasa baru. 

4. Strategi defensif yaitu berkaitan dengan melakukan restrukturisasi untuk 

menghemat biaya dan meningkatkan kembali penjualan. 

Adapun tingkatan-tingkatan strategi menurut Rewoldt, H (1991: 230) ialah: 

1. Enterprise strategy 

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi 

mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang 

berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat 

yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti 

kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam 

strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luas. 

2. Corporate strategy 

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut 

Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. 

3. Business strategy 

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di 

tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para penguasa, 

para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk 

dapat memperoleh keuntungan-keuntungan yang sekaligus mampu menunjang 

berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik. 
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3.  Pengertian promosi 

Promosi merupakan sarana penghubung antara sebuah organisasi dengan para 

konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi produk maupun 

layanan yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Produk maupun layanan tidak akan 

berjalan dengan efektif jika tanpa melalui mekanisme awal, yakni promosi (Mathar, 

2012: 169). Sedangkan menurut (Nuraidah, 2016: 10) promosi merupakan sarana 

terbaik untuk memperkenalkan perpustakaan pada calon pengguna. Semua itu akan 

berjalan dengan baik jika promosi dilakukan secara terstruktur dan terjadwal serta 

juga harus melihat peluang agar mendapat hasil yang maksimal. 

Promosi atau pemasyarakatan perpustakaan adalah memperkenalkan 

perpustakaan dinas dengan seluruh kegiatannya, sehingga diharapkan perpustakaan 

menjadi popular dikalangan pegawai. Promosi perpustakaan dapat dilakukan melalui 

berbagai publikasi seperti: penyebaran brosur (leaflet, book-let, poster dan lain-lain), 

memberikan pengumuman, penyelenggaraan pameran, mengadakan seminar dan lain-

lain, yang diadakan secara periodik (Departemen Agama RI, 2000: 151). Adapun 

menurut (Winardi, 1981: 147) promosi adalah upaya-upaya suatu perusahaan untuk 

mempengaruhi para pembeli agar mereka mau membeli produk yang dihasilkan 

perusahaan atau menggunakan jasa yang disediakan. Selain itu menurut (Rahmi dan 

Marlini, 2012: 396) promosi adalah upaya mengenalkan seluruh kegiatan dan koleksi 

yang ada di perpustakaan agar diketahui oleh masyarakat dengan menggunakan 

bantuan dari media, metode dan strategi untuk mempromosikan perpustakaan. 
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Promosi adalah variabel kunci dalam rencana strategi pemasaran dan dapat 

dipandang sebagai suatu unsur untuk menciptakan kesempatan-kesempatan 

menguasai pasar (Oka A. Yoeti, 2005: 169). Promosi merupakan kegiatan penting 

yang dilakukan oleh setiap organisasi terutama bagi organisasi yang bergerak dalam 

bidang usaha dan jasa. Bagaimanapun bentuk produk dan jasa yang dihasilkan tidak 

ada gunanya jika tidak diketahui dan dimanfaatkan oleh sebagian konsumen 

(Darmono, 2001: 175). Sedangkan menurut (Mustafa, 2007: 3) promosi adalah semua 

kegiatan yang dilakukan perusahan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan 

produknya kepada pasar sasaran. Jadi promosi dapat diartikan sebagai usaha yang 

dilakukan oleh penjual untuk membujuk pembeli agar menerima atau menjual lagi 

atau menyarankan kepada orang lain untuk menggunakan produk, pelayanan atau ide 

yang dipromosikan. Adapun menurut (Lasa HS, 2005: 38) promosi adalah bentuk 

komunikasi untuk memperkenalkan produk kepada pengguna dan calon pengguna 

(costumer) agar mereka bersedia membeli dan memanfaatkannya. 

Promosi perpustakaan adalah salah satu cara yang mempunyai peranan untuk 

memperkenalkan perpustakaan, mengajari pemakai perpustakaan, untuk menarik 

lebih banyak pemustaka dan meningkatkan pelayanan pemustaka pada suatu 

perpustakaan (Suharto, 2001: 24). Menurut (Mustafa, 2007: 4) promosi didalam 

perpustakaan merupakan kegiatan komunikasi dengan pemustaka yang telah ada 

maupun pemakai yang belum ada tetapi potensial agar mereka tahu layanan yang ada. 

Adapun menurut (Haryanto, 2016: 249) promosi adalah berarti serangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam upaya mengidentifikasi keinginan dan 
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kebutuhan pemakai dan kemudian memberikan apa yang mereka perlukan. Selain itu, 

menurut (Afriani, 2018: 1) promosi merupakan suatu wadah untuk menarik minat 

para pengunjung agar tertarik untuk datang ke perpustakaan. Dengan demikian 

masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan efektif. Kegiatan 

promosi perpustakaan harus sangat perlu dilakukan karena apresiasi masyarakat 

indonesia sangat rendah, termasuk rendahnya penggunaan layanan perpustakaan. 

Keberadaan sebuah perpustakaan didalam suatu komunitas masyarakat karena 

hal-hal sebagai berikut: pertama, adanya keinginan yang datang dari kalangan 

masyarakat luas untuk terselenggaranya perpustakaan, karena mereka membutuhkan. 

Kedua, adanya keinginan dari suatu organisasi, lembaga, atau pemimpin selaku 

penanggung jawab institusi tersebut untuk membangun perpustakaan. Ketiga adanya 

kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu tentang pentingnya 

sebuah perpustakaan. Keempat, diperlukan wadah atau tempat yang bisa untuk 

menampung, mengolah, memelihara, dan memberdayakan berbagai hasil karya umat 

manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan, sejarah, penemuan, budaya, dan lain 

sebagainya (Sutarno, 2006: 66-67). 

Menurut (Hapsari, 37-38) agar dapat melakukan promosi yang efektif dan 

efisien diperlukan strategi-strategi khusus yaitu: pertama, perlu adanya pustakawan 

khusus yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus untuk mengurus promosi 

melalui sosial media. Serta perencanaan strategi promosi dan juga rencana ke depan 

promosi perpustakaan. Kedua, dalam melakukan promosi diharapkan perpustakaan 
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dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pendukungnya. Hal ini 

diharapkan agar promosi perpustakaan dapat berlangsung secara terus menerus dan 

tetap menarik. Dalam hal ini perpustakaan juga dapat menerima kritik dan saran 

mengenai strategi promosi perpustakaan yang telah dilakukan.  

 Promosi perpustakaan merupakan hal penting dalam kegiatan perpustakaan. 

Dengan adanya promosi perpustakaan yang tepat, diharapkan budaya baca generasi 

digital dapat meningkat karena pada hakikatnya membaca adalah sebuah kebutuhan 

jiwa dan raga. Hal ini seperti diungkapkan oleh Sir Richard Steele, dalam bukunya “ 

Reading is the mind what exercise is to the body”.  Menurut (Asdam, 2015: 35) 

promosi perpustakaan adalah kegiatan pengenalan sosialisasi mengenai seluk beluk 

perpustakaan. Adapun menurut (Asri dkk, 2018: 24) promosi merupakan metode 

untuk mempengaruhi sikap dan perilaku penerima serta pertukaran informasi antar 

lembaga/organisasi dan juga membujuk konsumen untuk bereaksi terhadap layanan 

yang akan diterima. Selain itu, menurut (Giyan, 2016: 2) promosi perpustakaan 

adalah aktivitas memperkenalkan perpustakaan dari segi fasilitas, koleksi jenis 

layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai perpustakaan secara 

lebih terperinci, tujuan promosi perpustakaan ialah memperkenalkan fungsi 

perpustakaan kepada masyarakat pemakai, mendorong minat baca dan mendorong 

masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan dengan membaca dan 

memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan kepada masyarakat. 
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 Aktifitas promosi perpustakaan sebenarnya merupakan perwujudan dari 

fungsi informatif sehingga dengan adanya promosi diharapkan adanya reaksi dari 

pemakai, baik aktual maupun potensial yang muncul dalam berbagai bentuk mulai 

dari tumbuhnya kesadaran atau tahu akan keberadaan perpustakaan sampai kepada 

tindakan untuk memanfaatkannya (Santoso, 2007: 4). Pomosi adalah usaha yang 

dilakukan produsen yang bersangkutan untuk memperkenalkan produknya agar 

menarik konsumen guna memakai jasa pelayanan atau produk dari promosi tersebut 

(Ahmad dkk, 4). Adapun menurut (Sofianida dan Marlini, 2012: 313-314) promosi 

merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan suatu instansi dalam 

memperkenalkan barang dan jasanya kepada masyarakat luas yang bertujuan agar 

produk dan jasanya dapat dikenal dan digunakan oleh masyarakat, begitu juga pada 

perpustakaan. Perpustakaan dituntut untuk dapat memperkenalkan informasi dan jasa 

yang mereka miliki agar masyarakat dapat memanfaatkan jasa perpustakaan. 

Promosi perpustakaan pada dasarnya merupakan forum pertukaran informasi 

antara organisasi dan masyarakat dengan tujuan utama memberikan informasi tentang 

produk atau jasa yang disediakan perpustakaan. Hasil dari promosi adalah tumbuhnya 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya perpustakaan sebagai sumber informasi 

sampai tindakan untuk memanfaatkan layanan yang ada diperpustakaan (Apriliana, 

3). Adapun menurut (Hidayah, 2018: 28) promosi adalah sebuah cara dalam 

menginformasikan tentang layanan apa saja yang ada dalam perpustakaan agar dapat 

mempengaruhi masyarakat dalam mengunjungi perpustakaan. Selain itu menurut 
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(Faisol dan Kurniawan, 3) promosi perpustakaan adalah upaya mengenalkan seluruh 

aktifitas yang ada di perpustakaan agar diketahui oleh khalayak umum. Kemudian 

menurut (Al Hadi dan Marlini, 2013: 396) promosi memiliki peran yang sangat 

penting pada sebuah perpustakaan, yang mana berfungsi untuk menarik minat baca 

masyarakat agar datang ke perpustakaan. Promosi merupakan suatu wadah untuk 

memperlihatkan kepada masyarakat apa-apa saja koleksi yang kita miliki serta 

keunggulan dari perpustakaan yang kita pimpin.  

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa promosi adalah 

suatu kegiatan berkomunikasi dengan pemustaka baik secara langsung maupun 

melalui beberapa media yang dianggap mampu membatu dalam menjalankan 

kegiatan promosi. 

Kegiatan promosi sangat membatu dalam memperkenalkan perpustakaan agar 

pemustaka dapat mengetahui semua fasilitas yang tersedia yang bisa dimanfaatkan. 

Menurut (Boyd, 2000) untuk mengembangkan kegiatan promosi agar dapat 

berjalan dengan efektif diperlukan delapan langkah program pengembangan kegiatan 

promosi, yaitu:  

1. Mengidentifikasi audies sasaran pada pengembangan promosi 

perpustakaan umum adalah masyarakat umum dimana dilakukan sebuah 

survei agar sesuai apa yang diinginkan pihak perpustakaan. 

2. Menentukan sebuah tujuan komunikasi promosi perpustakaan.  
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3. Merancang isi pesan yang ingin disampaikan. 

4. Menyeleksi saluran-saluran komunikasi. 

5. Menetapkan jumlah anggaran promosi. 

6.  Menentukan bauran atau media promosi. 

7.  Mengukur perkembangan promosi. 

8.  Mengelola dan mengordinasikan proses komunikasi.  

Menurut (Rizal Saiful Haq, 2006: 126) kegiatan-kegiatan promosi yang bisa 

dilakukan perpustakaan dapat dibagi menjadi empat bagian: 

a. Program atau event khusus 

 Program atau event khusus yang dimaksud antara lain: 

1). Pengenalan perpustakaan kepada para siswa 

2). Pameran atau display buku yang berada di perpustakaan 

3). Persentasi melalui seminar atau pelatihan khusus yang diberikan 

b. Sarana 

Ada beberapa sarana yang dapat dibuat di perpustakaan itu sendiri 

seperti brosur, flayer, daftar bacaan, bibliografi, laporan kegiatan, laporan 

tahunan, pembatas buku, poster, jadwal kunjungan perpustakaan, direktris 

perpustakaan, video dan website perpustakaan. 
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c. Media 

Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara 

termasuk melalui media sosial, seperti televisi (talkshow), radio dan 

ulasan-ulasan tentang perpustakaan pada kolom surat kabar. Mungkin 

tidak semua aktifitas dapat dipromosikan melalui media macam ini. 

Namun hal penting yang harus diingat adalah bila media perpustakaan 

seperti di atas dalam menjalankan promosinya, terkadang perpustakaan 

harus mempersiapkan dana untuk keperluan tersebut. 

d. Pesan  

Mungkin aktifitas promosi yang tidak menghabiskan dana adalah 

dengan menyampaikan dan bertingkah laku yang baik kepada para 

pemakainya. Hal ini dapat diperoleh dengan selalu bersikap sopan dan 

ramah, sehingga perpustakaan tersebut benar-benar memberikan 

pelayanan yang baik. 

4. Tujuan promosi perpustakaan 

Menurut Jerome dan Andrew kegiatan promosi perpustakaan sedikitnya 

mempunyai 4 macam tujuan, yaitu: 

a. Untuk menarik perhatian 

b. Untuk menciptakan kesan 

c. Untuk membangkitkan minat 

d. Untuk memperoleh tanggapan (Badollahi, 2007) 
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Sementara menurut (Zazah, 2006: 16) tujuan promosi adalah memperkenalkan 

koleksi serta pelayanan yang diberikan, agar yang memerlukan dapat memanfaatkan 

secara maksimal. Promosi perpustakaan dilakukan karena masih banyak masyarakat 

yang belum mengenal manfaat suatu perpustakaan bagi dirinya. Keberhasilan 

promosi perpustakaan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya oleh kesesuian 

antara materi promosi dan cara promosi dengan kebutuhan pemakai. 

5. Bentuk promosi perpustakaan 

Menurut (Elnanda, 2016) ada 3 bentuk promosi yang bisa dilakukan antara 

lain: 

a. Pembuatan poster atau leaflet 

b. Pameran buku 

c. Penataan ruang perpustakaan yang baik 

Menurut (Mustafa, 2007: 28-32) ada beberapa bentuk promosi yang biasa 

digunakan oleh organisasi antara lain adalah: 

1. Publikasi  

Publikasi adalah perangsangan non-personal agar ada permintaan terhadap 

produk atau jasa melalui berita mengenai hal-hal di media penerbitan atau melalui 

panyajian yang menarik di radio, televisi, atau panggung. Berlainan dengan iklan 

yang harus dibayar oleh organisasi atau sponsor, publikasi biasanya cuma-cuma. 

Publikasi mempunyai banyak keunggulan sehingga merupakan investasi yang baik. 

Pertama, publikasi ditempatkan sebagai berita dan bukan di ruang iklan. Penempatan 

ini memberikan kesan bahwa informasi dalam berita mengenai produk atau jasa lebih 
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objektif dibandingkan dengan iklan yang dianggap mempromosikan diri sendiri. 

Dengan demikian kreadibilitas suatu produk menjadi meningkat dengan adanya 

publikasi. 

2. Iklan  

Iklan adalah media promosi dalam bentuk penyajian ide, produk atau jasa 

dengan cara membayar. Iklan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Dapat 

melalui media cetak atau media elektronik seperti surat kabar, majalah, radio, dan 

televisi; melalui produk barang-barang murah dan sederhana seperti korek api, 

kelender, lewat kartu atau karcis bus, surat edaran atau brosur, lewat surat langsung, 

atau informasi di papan pengumuman di tempat-tempat umum, dan masih banyak 

ragamnya yang lain. 

3. Kontak perorangan 

Promosi secara kontak perorangan dilakukan melalui pertemuan langsung 

antara wakil organisasi dengan pasar target. Promosi melalui kontak perorangan 

ternyata merupakan sarana yang lebih ampuh daripada sarana lainnya seperti iklan 

atau publikasi. Kontak perorangan akan meningkatkan hubungan antara konsumen 

dan organisasi secara menusiawi. 

Upaya promosi perpustakaan dapat dilakukan dengan berbagai macam 

kegiatan yang dapat mengundang daya tarik masyarakat. Berbagai kegiatan yang 

dapat dilakukan adalah (Mustafa, 2007: 110-128). 
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1. Seminar  

Seminar adalah suatu forum atau kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji 

suatu topik pada suatu waktu dan tempat tertentu dimana ada satu atau lebih orang 

yang berceramah dan ada sejumlah orang sebagai peserta. 

2. Lomba dan kuis 

Mengadakan lomba di perpustakaan baik berbentuk lomba penulisan makalah 

maupun lomba membuat poster dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

mempromosikan perpustakaan. 

3. Wisata perpustakaan 

Wisata perpustakaan adalah terjemahan dari kata library tour. Bentuk 

kegiatan jenis ini yaitu mengajak serombongan orang untuk berkeliling perpustakaan 

guna melihat semua sudut di perpustakaan bahwa di sana ada petugas perpustakaan 

yang memberikan penjelasan mengenai koleksi, fasilitas yang ada, cara-cara 

menggunakan fasilitas itu serta bagaimana menemukan informasi dan apa manfaatnya 

bagi mereka. 

4. Jumpa pengarang 

Jumpa pengarang yaitu didatangkannya seorang  pengarang terkenal kearena 

tengah-tengah pameran untuk beraudiensi dengan masyarakat. Dengan demikian 

masyarakat dapat berdialog langsung dengan pengarang sehingga kepulangan mereka 

dari pameran membawa kenangan indah tersendiri (Winarno, 1994: 6). 

6. Kendala dalam Melakukan Promosi Perpustakaan 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan promosi yaitu: 
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1. Kendala dari dalam (internal) menurut (Wulandari, 2013: 31): 

a. Pengetahuan pustakawan tentang ilmu dan teknik pemasaran masih lemah. 

b. Pandangan tradisional terhadap perpustakaan yang melihat perpustakaan 

sebagai sebuah gudang buku. 

c. Gedung atau fasilitas yang tidak memadai. 

d. Dana untuk membeli bahan pustaka dan membuka layanan-layanan yang 

baru kurang memadai. 

e. Apresiasi pustakawan terhadap penggunaan perpustakaan lemah. 

2. Kendala dari luar (eksternal) menurut (Mustafa, 2007: 24): 

a. Masih kurangnya komitmen dari pimpinan dalam dukungan terhadap 

perpustakaan. 

b. Lemahnya managemen perpustakaan. 

c. Faktor sosial, yaitu sudah menjadi budaya pengguna yang jarang ke 

perpustakaan. 

d. Staf pengajar di perguruan tinggi atau guru di sekolah kurang banyak 

memberi tugas. 

B. Taman Baca Masyarakat (TBM) 

Taman baca masyarakat (TBM) adalah tempat atau wadah yang didirikan dan 

dikelola baik masyarakat maupun pemerintah, yang berfungsi sebagai sumber belajar 

untuk memberikan akses layanan bahan bacaan yang sesuai dan berguna bagi 

masyarakat sekitar TBM, serta mengadakan berbagai kegiatan untuk mendorong 
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tumbuhnya minat baca dalam rangka peningkatan wawasan, pengetahuan dan 

keterampilan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa (Sitepu, 2012: 42-56). 

Adapun  menurut Kemendikbud, taman baca masyarakat (TBM) adalah 

tempat penyelenggaraan pembinaan kemampuan membaca dan belajar, sekaligus 

sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat (Kemendikbud, 2016: 

5). Selain itu menurut (Lestari, 2011:2) taman baca masyarakat merupakan salah satu 

media penunjang pelaksanaan pendidikan nonformal, yaitu lembaga yang dibentuk 

dan diselenggarakan oleh masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam 

mengakses atau memperoleh bahan bacaan bagi masyarakat . Keberadaan taman baca 

masyarakat (TBM) merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat yang semakin 

berkembang. Terbentuknya taman baca masyarakat dimaksudkan untuk mendukung 

gerakan pemberantasan buta aksara, membantu mempercepat tumbuhnya aksarawan 

baru sekaligus memelihara dan meningkatkan kemampuan baca tulis masyarakat. 

Taman baca masyarakat (TBM) hendaknya berupaya untuk mendayagunakan 

sumber-sumber baik personal maupun material secara efektif dan efisien guna 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan indonesia. Dalam hali ini mencerdaskan 

bangsa dan negara dan tidak melihat stratifikasi sosial masyarakat. Oleh karena itu, 

pendidikan sesungguhnya telah mengakomodir seluruh masyarakat tanpa melihat 

stratifikasi sosialnya (Hayati dan Suryono, 2015: 2). Selain itu, menurut (Puspita dkk, 

2013: 1-2) taman baca masyarakat (TBM) sebagai sarana pengembangan budaya baca 

yang merupakan tempat mengakses berbagai bahan bacaan: seperti buku pelajaran, 

buku keterampilan praktis, buku pengetahuan, buku keagamaan, buku hiburan, karya-
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karya sastra serta bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

masyarakat. 

Menurut (Lestari dan Cristiani, 2015: 1) TBM mempunyai peran sangat 

strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai sarana belajar 

sepanjang hayat. Pengembangan desa yang didukung dengan adanya sarana belajar 

nonformal seperti TBM, dapat mewujudkan masyarakat yang mampu berfikir kritis 

terhadap masalah yang dihadapi sebab masyarakat memiliki sarana untuk 

memperoleh informasi dan mengkomsumsi informasi dengan sebaik-baiknya guna 

memenuhi kebutuhan informasi mereka. Adapun menurut (Khoiruddin dkk, 2016: 

295) taman baca masyarakat merupakan tempat yang ideal sebagai wahana bermain, 

belajar, dan mengembangkan minat baca. Oleh karena itu, pengenalan taman baca 

masyarakat pada anak usia dini mewacanakan bahwa menghadirkan buku pada anak-

anak merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak. 

Dengan tumbuhnya kebiasaan membaca ini dapat mendorong peningkatan kualitas 

hidup, kreatifitas, kemandirian, daya juang dan daya saing, dimasa-masa yang akan 

datang. Taman baca masyarakat (TBM) merupakan suatu tempat yang sengaja dibuat 

dan dikelola masyarakat, perorangan, lembaga dan pemerintah untuk menumbuhkan 

minat baca kepada masyarakat yang ada dilingkungan taman bacaan tersebut (Putri 

dan Marlini, 2013: 250). 

Ada beberapa tujuan didirikannya taman baca masyrakat (TBM) menurut 

(Kemendikbud, 2016: 5) yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan keterampilan membaca. 
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2. Menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca. 

3. Membangun masyarakat membaca dan belajar. 

4. Mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. 

5. Mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengetahuan, 

berketarampilan, berbudaya maju, dan beradab. 

Menurut (Septiarti dan Mulyadi, 2009:10-11) ada beberapa strategi 

pengembangan budaya baca masyarakat yang dapat dilakukan pengelola TBM 

diantaranya: 

1. Memadukan pola jemput bola panutan dan motivasi sebagai kekuatan 

pengembangan budaya baca. Cara ini dilakukan untuk memotivasi orang 

tua atau siapa pun untuk menambah wawasan dengan memanfaatkan 

buku-buku yang tersedia TBM. Cara jemput bola dipadukan dengan 

keteladanan atau panutan serta mendorong motivasi pola pengembangan 

budaya baca. 

2. Pengembangan budaya baca dengan konsep multilevel dan pembentukan 

komunitas baca. Pengembangan budaya baca masyarakat merupakan 

kebutuhan yang harus diprioritaskan dalam upaya mencerdaskan 

kehidupan masa depan masyarakat. Dari budaya baca akan melahirkan 

instan-instan cerdas, berakhlak, bernurani dan bertanggung jawab dalam 

mempersiapkan kesejahteraan masa depannya.  
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3. Pengembangan budaya baca berbasis keluarga dengan target 3 cara 

melahirkan generasi kutu buku. Ketiga cara tersebut ialah: mendorong dan 

menarik ke bacaan, menyediakan bacaan, memudahkan pemahaman isi 

bacaan . 

C. Integrasi Keislaman 

Strategi menjadi salah satu cara yang sangat perlu untuk diperhatikan 

ketepatannya ketika melakukan kegiatan promosi. Sebab, berhasil atau tidaknya suatu 

kegiatan promosi tergantung dari strategi yang diterapkan. Berkaitan dengan hal ini 

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Anbiya/21:63. 

ذَا فَسۡ             ٣٦لُىُهۡن نِى َكاًُىاي نٌَِقوُىَى   قَاَل بَۡل فَعَلَهُۥ َكبِيُزُهۡن َهَٰ

Terjemahnya: 

Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar itulah yang 

melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat 

berbicara".  

   

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan komunikasi budaya atau 

agama diluar budaya itu sendiri. Nabi Ibrahim as. Telah memberi contoh cara 

melakukan komunikasi antar budaya dengan strategi yang persuasif. Jika nabi 

Ibrahim as. Melakukan komunikasi dengan tidak mempertimbangkan strategi yang 

dia gunakan, maka komunikasi yang dia sampaikan berupa perintah untuk 

menghentikan menyembah berhala akan menjadi tidak efektif dan efisien. 

Jika ayat di atas dikaitkan dengan judul penelitian ini, yakni disaat kita ingin 

melakukan sesuatu kita harus memikirkan strategi apa yang cocok serta mampu 
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dimengerti dan diterima oleh semua orang. Sama halnya ketika kita hendak 

melakukan kegiatan promosi maka kita perlu merencanakan strategi-strategi apa saja 

yang cocok digunakan untuk melakukan kegiatan promosi tersebut. 

Kegiatan promosi menjadi salah satu kegiatan yang wajib dilakukan agar 

semua orang dapat mengetahui dan mengenal. Seperti halnya diperpustakaan orang 

akan banyak yang tahu dan datang berkunjung ketika pustakawan/pengelola sudah 

melakukan kegiatan promosi. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah saw. bersabda:  

ٌيهُ ِجَها ُد َو تَعي  َث َع بِيَُّح َو اليبَحي ا اليِعليَن َفِاىَّ تََعلَُّوهُ َحَسٌَةٌ َو ُهَداَرَستَهُ تَسي  ِلييَوهُ َهيي ََل نَعيلَُوهُ َصَد قَةُ قَاَل : تَعَلَُّوىي

ِلِه قُزي بَةٌ ألََوبَذي لَهَ   ِبَقا ِلبِِه ُسبَُل ا ليَجٌَّة ًَّهُ َهعَا ِلُن ا ليَحالَِل َو ا ليَحَزاِم َو َسا ِلكُ ألَ ا هي

Artinya: 

“Pelajarilah ilmu. Karena mempelajarinya merupakan kebaikan, 

membicarakannya merupakan tasbih, mengkajinya merupakan jihad, 

mengajarkannya kepada orang lain yang tidak tahu merupakan sedekah 

dan menyebarkannya membuat dekat kepada Allah. Karena ilmu 

merupakan petunjuk tentang halal dan yang haram, dan ia membawa 

pencarinya meniti jalan ke surga”(Tuhaf al-uqul’an Ali al-Rasul saw: 43-

44). 

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa Rasulullah saw. Memerintahkan kepada 

kita untuk senantiasa menuntut ilmu serta menyebarkannya sebab ilmu yang 

bermanfaat akan membawa kita ke jannah-Nya. Jika hadis diatas dikaitkan dengan 

judul penelitian ini yaitu ketika melakukan promosi taman baca yang di dalamnya 

terdapat banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang banyak. Saat kita 

memberitahukan keberadaan taman baca tersebut kepada orang lain sama halnya kita 
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penyebarkan ilmu kepada orang lain hal inilah yang  membuat kita dekat kepada 

Allah.  

Allah Swt. Sangat menyukai orang-orang yang senantiasa menyebarkan 

kebaikan dalam bentuk apapun yang bermanfaat bagi semua orang. Karena 

menyebarkan kebaikan maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang 

mengerjakannya. Hal ini sesuai dengan hadits dari sahabat Uqbah bin Amr bin 

Tsa’labah radhiallahuanhu bahwa Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya: 

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala 

seperti pahala orang yang mengerjakan”(HR. Muslim).   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dimaksudkan 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara 

holistik dengan cara mendeskripsikan dalam format kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Septiawan Santana K, 2007: 11). 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

  Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober-28 November 

2019. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan dengan langsung mengunjungi 

lokasi penelitian tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan pengelola serta 

pengunjung. Disamping itu penulis juga mengamati berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan seperti privat bahasa inggris dan pengelohan ecobrick yang 

merupakan salah satu dari kegiatan promosi yang dilakukan pengelola taman baca 

masyarakat “pondok ilmu”. 
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2. Lokasi Penelitian 

Taman Baca “pondok ilmu” yang beralamatkan di Dusun Bahoturungang, 

Desa Mamampang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa. Taman baca “pondok ilmu” 

bertujuan untuk menjadikan masyarakat cerdas akan literasi. Penamaan “pondok 

ilmu” untuk taman baca ini karena mengandung arti yaitu sebuah tempat yang 

digunakan untuk menuntut ilmu, untuk semua kalangan yang memiliki banyak 

manfaat untuk menambah pengetahuan. Dengan adanya taman baca “pondok 

ilmu” diharapkan agar daerah tempat taman baca tersebut bisa menjadi kampung 

yang masyarakatnya akrab dengan buku dan menciptakan masyarakat yang 

berbudaya baca. 

Taman baca “pondok ilmu” ini didirikan pada tanggal 20 april 2016 dan 

diresmikan pada awal tahun 2018 oleh salah satu putra daerah Mamampang yang 

bernama Hilman. Beliau merupakan orang yang berinisiatif untuk membuat taman 

baca “pondok ilmu” di daerah tersebut secara sukarela. Taman baca ini didirikan 

karena keresahan pengelolanya akan kurangnya minat baca masyarakat. 

Pengelola taman baca “pondok ilmu” merupakan seorang traveling dari 

sebuah komunitas pecinta alam di berbagai daerah. Jadi selain traveling beliau 

juga harus mengontrol taman baca atau mengelola taman baca “pondok ilmu”. 

Karena kesibukannya pengelolaan taman baca tidak terlalu maksimal terutama 

hari-hari setiap dia keluar daerah. Biasanya ketika ada pengunjung pengelola 

membiarkan melayani diri mereka sendiri. Hal ini sudah dimaklumi pengunjung 

sehingga mereka terbiasa melakukannya secara mandiri.  
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Bangunan taman baca “pondok ilmu” berada di rumah pengelola, tetapi 

diletakkan di teras rumah sehingga pengunjung lebih leluasa untuk datang 

berkunjung 24 jam meskipun pengelola tidak ada dirumah. Di taman baca ini di 

fasilitasi dengan beberapa kursi bagi pengunjung dan empat rak buku berisi 

koleksi buku dan majalah. 

Sejak berdiri taman baca “pondok ilmu” memiliki koleksi kurang lebih 1000 

eksamplar dengan 500 judul buku. Pada awalnya koleksi taman baca ini 

merupakan bersumber dari milik pribadi Hilman (pengelola), karena sejak beliau 

kuliah dia hobi mengoleksi buku, jadi beliau memutuskan untuk mendirikan 

sebuah taman baca yang dimulai dari beberapa koleksinya sendiri. 

Dengan maksud menambah jumlah koleksi, pengelola taman baca “pondok 

ilmu” yang tak lain adalah Hilman juga mengadakan kegiatan bazar buku dan 

tambahan koleksi lainnya berasal dari sumbangan mahasiswa dan juga dari 

beberapa komunitas-komunitas pecinta alam maupun dari beberapa organisasi 

pemuda dan sukarelawan. 

Koleksi yang disediakan juga cukup lengkap. Koleksi yang paling banyak 

adalah di bidang pertanian, novel, koleksi sastra, agama, sejarah, komik, dan 

masih banyak lagi. Koleksi yang tersedia di taman baca “pondok ilmu” tidak dapat 

dipinjamkan kepada pengunjung hanya dapat dibaca ditempat karena 

pengelolaannya masih kurang maksimal. 

Respon masyarakat dengan didirikannya taman baca “pondok ilmu” sangat 

baik dan mereka antusias terutama anak-anak sekolah, karena kebanyakan koleksi 
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taman baca ini adalah buku-buku pelajaran yang sesuai dengan pelajaran mereka 

di sekolah. Koleksi yang diminati diantaranya koleksi yang berupa novel, komik 

dan buku pelajaran karena kebanyakan pengunjung yang datang adalah anak-anak 

usia sekolah. Pengunjung yang datang ke taman baca “pondok ilmu” terdiri dari 

berbagai kalangan mulai dari anak-anak sekolah, pegawai kantor desa serta 

masyarakat biasa.  

C. Sumber data 

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang hanya diperoleh dari sumber utama, seperti 

pengelola taman baca merupakan informan yang diwawancara untuk mengambil 

data, serta masyarakat yang datang berkunjung di Taman Baca “pondok ilmu”.  

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data dokumen yang sudah tersedia yang merupakan 

sumber tertulis informasi yang telah ada pada Taman Baca Masyarakat “pondok 

ilmu”. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah beberapa cara yang digunakan penulis untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, objektif dan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini: 
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1. Observasi (pengamatan), yaitu penulis secara langsung melihat dan 

mengadakan penyelidikan (pengamatan) pada tempat yang dijadikan tempat 

penelitian (Arikunto, 2002: 133). 

2. Interview (wawancara), yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara/peneliti (interview) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai/pustakawan (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini (Lexy, 2000: 135). 

Jadi pada teknik ini penulis melakukan kegiatan tanya jawab dengan bertatap 

muka terhadap informan untuk menjawab pertanyaan baik secara lisan 

maupun tulisan tentang masalah yang sedang diteliti dengan harapan 

mendapatkan data-data yang diperlukan. 

3. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 23). 

Dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi, penulis 

akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Karena dengan adanya foto/gambar maka dapat membantu 

keabsahan dan kemurnian penelitian ini serta dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmia 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara 
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mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain (Sugiono, 2010: 333). 

Analisis data hasil penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa cara untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 

yaitu: 

1. Melakukan organisasi dan reduksi data (peringkasan data) yang mana dari data 

yang mentah hasil pengumpulan data, data diseleksi kemudian disederhanakan 

dan diambil intinya (informasi). 

2. Penyajian data, yaitu data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus 

faktual yang saling berkaitan. Tampilan data (display data) digunakan sebagai 

alat untuk memahami apa yang sebenarnya. 

3. Menarik kesimpulan (verifikasi), yaitu penarikan kesimpulan dari hasil 

pemahaman dan analisis peneliti. 

Ketiga komponen analisis di atas dilakukan secara interaktif yaitu saling 

berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. 

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

 Menurut (Sugiyono, 2009: 366) teknik pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini meliputi uji creadibility (validitas internal), uji transferability (validasi 

eksternal), dependability (reliabilitas), dan uji confirmability (objektivitas).  
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1. Uji Creadibility (Validitas Internal) 

Creadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

triangulasi, analisis kasus negatif dan member check. 

a. Perpanjangan Pengamatan  

Dalam penellitian ini diperpanjang sampai dengan beberapa kali, yaitu 

wawancara dilakukan lebih dari sekali. Wawancara tidak hanya dilakukan 

dengan subjek, tetapi juga dilakukan dengan beberapa informan (signifikat 

other). Hal ini juga dilakukan beberapa kali. 

b. Peningkatan Ketekunan 

Pengujian kreadibilitas berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan kesinambungan. Peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara 

lebih cermat, sehingga diketahui kesalahan dan kekurangannya. Hal ini 

dilakukan dengan memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 

tentang apa yang diamati. 

c. Triangulasi  

Hal ini dilakukan dengan triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan 

triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal 

yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi pada sumber data primer. Triangulasi waktu artinya pengumpulan 

data dilakukan pada berbagai kesempatan, yaitu pagi, siang, dan sore hari. 

Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang 
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sama melalui sumber data yang berbeda, yaitu selain wawancara dilakukan 

dengan subjek, kami menanyakan hal yang sama pada orang terdekat subjek. 

d. Analisis Kasus Negatif 

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis kasus negatif yang berarti 

peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang 

telah ditemukan. Jika dalam penelitian ini terdapat beberapa kasus negatif yang 

telah ditemukan, akan ditanyakan kembali kepada sumber data sehingga 

mendapat kesepakatan dan data menjadi tidak berbeda. Namun jika dari 

beberapa informan memberikan data yang sama, maka data telah kribel. 

e. Menggunakan Bahan Referensi  

Dalam penelitian ini, untuk mendukung dan membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. Peneliti akan memberikan data dokumentasi berupa 

foto-foto hasil observasi.  

2. Uji Transferability (Validitas Eksternal) 

Dalam hal ini peneliti dalam membuat laporannya diharuskan memberikan 

uraian yang rinci, jelas, sistematik, dan dapat dipercaya sehingga pembaca menjadi 

lebih jelas atas hasil penelitiannya. Agar orang lain yang ingin menerapkan hasil 

penelitian tersebut dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan 

hasil penelitian tersebut ditempat lain. 
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3. Uji Dependability (Reliabilitas) 

Dilakukan dengan cara melakukan seluruh audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian, yaitu mengudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian mulai dari menentukan masalah, sampai peneliti membuat kesimpulan.  

4. Uji Confirmability (Objektavitas) 

Yaitu menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila 

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Strategi Promosi Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu” di Dusun 

Bahoturungang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 

beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu pengelola dan pengunjung 

di Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu” mengenai Strategi Promosi Taman Baca 

Masyarakat “pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang Kec. 

Tombolo Pao Kab. Gowa. Oleh karena itu, strategi promosi sangat penting untuk 

dilakukan agar pengunjung atau pemustaka dapat datang ke taman baca serta 

memanfaat segala yang tersedia di taman baca tersebut. 

Menurut bapak Hilman sebagai pengelola taman baca masyarakat “pondok 

ilmu” mengemukakan bahwa strategi promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” 

yang dilakukan yaitu membuat kegiatan yang menarik masyarakat untuk datang 

berkunjung contohnya saja kegiatan ecobrick yakni mengelola sampah/barang bekas 

menjadi barang yang ramah lingkungan, melakukan kegiatan lapak baca, serta 

melakukan privat bahasa inggris bagi anak-anak sekolah. Berikut pernyataan dari 

bapak Hilman:  

“Kalau strategi yang digunakan untuk mempromosi taman baca masyarakat 

pondok ilmu ada beberapa strategi yang kami lakukan yakni dalam bentuk 

kegiatan, contohnya saja kami melakukan kegiatan ecobrick yaitu kegiatan 
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mendaur ulang sampah menjadi sebuah barang yang ramah lingkungan, 

maksud dari kegiatan ini ialah kami menginginkan adanya kesadaran dini 

kepada masyarakat tentang suatu barang yang walaupun sudah menjadi 

sampah masih bisa digunakan masyarakat setempat, artinya kami 

mengharapkan adanya kerjasama dengan cara mendaur ulang. Kemudian, 

mengadakan privat bahasa inggris bagi anak-anak sekolah, maksud dari 

kegiatan ini adalah kami menginginkan anak-anak menambah jam belajar 

bahasa inggris mereka diluar dari jam sekolah.  serta mengadakan lapak baca 

disetiap pesta rakyat seperti acara 17 agustus-an, yakni melalui kegiatan ini 

kami mencoba memperkenalkan kepada masyarakat bahwa pesta rakyat itu 

tidak harus tentang lomba-lomba semata tetapi dapat diselingi dengan 

kegiatan membaca buku”. (Hilman, 30 oktober 2019 di Taman Baca 

Masyarakat “pondok ilmu”). 

 

Terkait dengan kegiatan privat bahasa inggris pengelola mengungkapkan 

alasan mengapa cuma anak-anak sekolah dasar saja yang mengikuti privat bahasa 

inggris yakni karena kurang tenaga pengajar juga karena memang tidak ada yang 

berminat. Berikut pernyataannya: 

“untuk kegiatan privat bahasa inggris kami melakukan promosi ke semua 

sekolah baik Sekolah Dasar (SD), maupun SMP dan SMA, tetapi lebih banyak 

anak-anak Sekolah Dasar (SD) yang berminat sedangkan SMP dan SMA 

kurang berminat. Disamping itu juga kami kekurangan tenaga 

pengaja”(Hilman, 30 oktober 2019 di Taman Baca Masyarakat “pondok 

ilmu”). 

 

 Sementara itu, Fahrul sebagai pengunjung memberikan pernyataan terkait 

dengan pernyataan dari pengelola bahwa strategi promosi yang dilakukan pengelola 

dalam mempromosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” yaitu dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan yang menarik masyarakat untuk datang berkunjung. Selain itu 

Fahrul juga mengatakan bahwa pengelola taman baca masyarakat “pondok ilmu” 

melakukan kegiatan ecobrick,  mengadakan privat bahasa inggris serta mengadakan 

lapak baca. Adapun salah satu contoh ialah dari kegiatan ecobrick telah banyak 
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menghasilkan barang-barang yang ramah lingkungan seperti meja, kursi dan lain-lain, 

dalam hal ini sangat menarik minat untuk datang menyaksikan proses pembuatannya. 

Berikut adalah pernyataan dari Fahrul: 

 “Pengelola taman baca pondok ilmu melakukan strategi promosi dengan 

berbagai kegiatan. Pada awalnya itu kegiatannya berupa mengadakan lapak 

baca, privat bahasa inggris, serta yang terbaru kegiatan ecobrick”. (Fahrul, 04 

november 2019 di Rumah Informan). 

  

 Berdasarkan dari jawaban informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat 

menarik perhatian masyarakat untuk datang berkunjung. Salah satu kegiatan yang 

pernah dilakukan yaitu  mengadakan lapak baca, kegiatan privat bahasa inggris serta 

kegiatan ecobrick atau mendaur ulang sampah menjadi barang yang ramah 

lingkungan.  

Mempromosikan taman baca masyarakat “pondok ilmu” sangatlah penting 

sebab disamping memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga sekaligus 

memperkenalkan koleksi-koleksi yang tersedia serta 80% menjadi keberhasilan dari 

program-program taman baca pondok ilmu dari kegiatan promosi. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh pengelola taman baca berikut: 

“Promosi yang kami lakukan untuk taman baca pondok ilmu itu sangat 

penting karena disamping memperkenalkan koleksi-koleksi serta kegiatan-

kegiatan yang dilakukan juga merupakan 80% keberhasilan program-program 

dari taman baca pondok ilmu dari kegiatan promosi”(Hilman, 30 oktober 2019 

di Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu”). 

 Sedangkan Fahrul sendiri, sebagai pengunjung mengatakan sangat penting 

dilakukan promosi taman baca pondok ilmu sebab sebagai masyarakat yang belum 
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mengetahui taman baca ini bisa tahu dan tertarik untuk datang berkunjung. Berikut 

penjelasannya: 

 “Menurut saya, sangat penting dalam mempromosikan taman baca pondok 

ilmu ini, karena seperti halnya saya yang awalnya tidak mengetahui 

keberadaan taman baca ini akhirnya jadi tahu dan tertarik untuk datang 

berkunjung dan memanfaatkan koleksi-koleksi yang ada”. (Fahrul, 04 

november 2019 di Rumah Informan). 

 Pendapat serupa juga diungkapkan Nunuk Selvianti sebagai pengunjung 

kegiatan promosi sangat penting dilakukan dikarenakan masyarakat yang sebelumnya 

tidak mengetahui keberadaan taman baca ini menjadi tahu dan merasa tertarik untuk 

datang berkunjung. Berikut pernyataannya: 

 “Menurut saya, sangat penting yaa karena dengan kegiatan promosi 

masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Sama halnya dengan 

saya sendiri sebagai masyarakat yang sudah lama tinggal di desa ini menjadi 

tahu serta saya menjadi penasaran, tertarik untuk datang berkunjung dan 

memanfaatkan koleksi-koleksi yang disediakan. (Nunuk Selvianti, 09 

november 2019 di Rumah Informan).  

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mempromosi taman baca  

„pondok ilmu” merupakan kegiatan yang sangat penting terkhusus kepada masyarakat 

atau bahkan anak-anak yang tidak mampu untuk membeli sebuah buku tapi mereka 

sangat membutuhkan dapat memanfaatkan beberapa koleksi-koleksi atau fasilitas 

yang tersedia. 

Dalam melakukan kegiatan promosi tentu membutuhkan suatu media sebagai 

alat untuk menyampaikan informasi yang ingin disebarkan kepada masyarakat. 

Dalam hal ini media yang digunakan untuk mempromosikan taman baca masyarakat 
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“pondok ilmu” yaitu melalui media sosial seperti whatsApp, facebook, instagram. 

Serta setiap kegiatan yang dilakukan selalu di onlinekan agar dapat dilihat dan 

bermanfaat bagi orang yang melihatnya.  Berikut penjelasannya: 

“Untuk media yang digunakan dalam kegiatan promosi ini yakni kami 

gunakan media sosial seperti: whatsApp, facebook, instagram. Dan juga setiap 

kegiatan yang kami lakukan selalu dionlinekan supaya dapat dilihat dan 

bermanfaat bagi banyak orang”. (Hilman, 30 oktober 2019 di Taman Baca 

Masyarakat “pondok ilmu”). 

Terkait dengan kegiatan yang dilakukan selalu dionlinekan pengelola 

mengungkapkan salah satu contoh kegiatan tersebut yakni kegiatan ecobrick (daur 

ulang) sampah yang mendapat respon yang baik dari masyarakat terutama pengguna 

media sosial. Berikut pernyataannya: 

“Kegiatan yang kami lakukan selalu dionlinekan itu seperti kegiatan ecobrick 

(daur ulang) sampah yang alhamdulillah mendapat respon yang baik terutama 

dari masyarakat pengguna media sosial karena kemarin sempat datang teman 

yang mengajar di papua meminta ilmu tata cara membuat ecobrick” (Hilman, 

30 Oktober 2019 di Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu”).  

 Sesuai dengan penjelasan mengenai media yang digunakan dalam promosi 

taman baca masyarakat “pondok ilmu”, Fahrul sebagai pengunjung berpendapat 

bahwa bentuk promosi yang dia dapatkan yaitu dari media sosial serta dari kegiatan 

sosialisasi dari pihak pengelola. Berikut pernyataannya: 

 “Saya mendapatkan informasi mengenai taman baca pondok ilmu ini yaitu 

melalui media sosial instagram. Yang setiap hari memposting gambar pondok 

ilmu serta video-video kegiatan yang dilakukan”. (Fahrul, 04 november 2019 

di Rumah Informan). 
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 Lain halnya dengan Nunuk Selvianti sebagai pengunjung berpendapat bahwa 

bentuk promosi yang dia dapatkan yaitu dari media sosial facebook. Berikut 

pernyataannya: 

 “Saya mengetahui tentang taman baca pondok ilmu ini dari media sosial 

facebook, saya ikut bergabung dalam grup pondok ilmu yang banyak 

memposting koleksi-koleksi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan di taman 

baca tersebut”. (Nunuk Selvianti, 09 november 2019 di Rumah Informan). 

 Berdasarkan jawaban dari ketiga informan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa media promosi yang digunakan pengelola untuk mempromosikan taman baca 

masyarakat “pondok ilmu” yaitu melalui beberapa media sosial seperti: whatsApp, 

facebook dan instagram. 

2. Dampak yang ditimbulkan dari Kegiatan Promosi Taman Baca 

Masyarakat “pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang 

Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa 

       Dalam melakukan suatu kegiatan tentu akan menimbulkan suatu dampak. 

Yang tentunya suatu dampak yang positif baik bagi pengelola sendiri maupun bagi 

masyarakat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak Hilman sebagai pengelola, 

beliau mengatakan bahwa dampak yang terlihat dari kegiatan promosi taman baca 

pondok ilmu yakni masyarakat (terkhusus anak-anak sekolah) sudah mulai ada 

keinginan untuk membaca, mereka yang dulunya tidak suka membaca menjadi rajin 

membaca dan tentunya setelah kita melakukan berbagai kegiatan di taman baca ini 

mereka menjadi rajin berkunjung. Berikut pernyataannya: 
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      “Jika kita berbicara dampak, tentunya kami melihat dari dampak 

positifnya, jadi dampak yang sangat terlihat dari kegiatan promosi ini 

yakni masyarakat (terkhusus anak-anak) mulai ada keinginan untuk 

membaca, karena banyak dari mereka yang dulunya tidak suka membaca 

menjadi rajin membaca dan setelah kita mengadakan berbagai kegiatan di 

taman baca ini mereka menjadi rajin untuk datang berkunjung”.(Hilman, 

30 oktober 2019 di Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu”). 

Dari jawaban informan diatas maka dapat diketahui bahwa dampak yang 

begitu terlihat dari kegiatan promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” yaitu 

masyarakat terutama anak-anak mereka menjadi suka membaca serta rajin 

berkunjung untuk melihat kegiatan-kegiatan diadakan di taman baca tersebut. 

Fahrul sebagai pengunjung juga merasakan dampak dari kegiatan promosi 

taman baca masyarakat “pondok ilmu” yaitu dia sendiri yang awalnya tidak begitu 

suka membaca menjadi lebih rajin membaca karena tertarik dengan koleksi-koleksi 

yang ada. Berikut pernyataannya: 

“Yang saya rasakan sendiri yaitu saya yang awalnya tidak terlalu suka baca 

buku kemudian sekarang menjadi rajin karena banyak koleksi-koleksinya 

menarik untuk saya baca dan juga saya kan tidak sendiri banyak teman-teman 

jadi kalau kita jenuh membaca kita selingi dengan diskusi-diskusi tentang 

buku yang sudah dibaca”. (Fahrul, 04 november 2019 di Rumah Informan). 

Dari jawaban informan diatas maka dapat diketahui bahwa taman baca 

masyarakat “pondok ilmu” tidak hanya anak-anak yang datang berkunjung tetapi juga 

remaja sampai dewasa dan mereka juga merasakan dampak dari promosi yang 

dilakukan yaitu yang awalnya tidak suka membaca buku menjadi rajin membaca. 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Nunuk Selvianti yang berpendapat bahwa 

dampak yang dia lihat dari kegiatan promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” 
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yaitu disamping dia menjadi lebih rajin membaca buku saat berkunjung ditaman baca 

tersebut juga anak-anak ketika pulang sekolah mereka tidak lagi pergi untuk bermain 

tetapi mereka berkunjung ke taman baca masyarakat “pondok ilmu” untuk membaca 

buku-buku yang tersedia disana. Berikut pernyataannya: 

 “Kalau saya sendiri menjadi lebih rajin baca buku, terus kalau saya perhatikan 

anak-anak disini itu biasanya saat pulang sekolah mereka pergi bermain tetapi 

setelah adanya taman baca pondok ilmu, tempat bermain mereka berpindah ke 

sana, mereka bisa belajar menulis dan membaca buku-buku yang ada disana”. 

(Nunuk Selvianti, 09 november 2019 di Rumah Informan). 

 Dari jawaban informan diatas maka dapat diketahui bahwa taman baca 

masyarakat “pondok ilmu” memiliki dampak yang baik bagi anak-anak dimana 

mereka yang dulunya setelah pulang sekolah langsung pergi bermain setelah adanya 

taman baca “pondok ilmu” mereka lebih memilih berkunjung ke taman baca tersebut 

karena mereka bisa bermain sambil belajar. 

Berdasarkan jawaban dari ketiga informan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dampak dari kegiatan promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” yakni 

dapat dilihat dari masyarakat yang dari hari ke hari semakin rajin membaca buku 

serta mereka menjadi rajin untuk datang berkunjung ke taman baca masyarakat 

“pondok ilmu”. 

Berikut beberapa dampak positif dari kegiatan ecobrick (daur ulang) sampah 

yang merupakan salah satu kegiatan promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” 

yaitu: 



49 
 

1. Menjaga lingkungan dari sampah agar tidak menimbulkan pencemaran 

2. Lebih terampil yakni anak-anak diajarkan untuk membuat karya atau 

sesuatu yang bermanfaat dari suatu bahan yang sudah tidak terpakai lagi 

kemudian diolah menjadi barang yang dapat digunakan baik untuk 

digunakan sendiri maupun untuk dijual sehingga memiliki nilai ekonomis. 

Adapun beberapa dampak positif dari kegiatan lapak baca yang diadakan  

disetiap pesta rakyat seperti acara 17 agustus-an yang merupakan salah satu kagiatan 

promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” yaitu sebagai berikut: 

1. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat 

2. Memperkenalkan kepada masyarakat bahwa pesta rakya itu tidak harus 

diisi dengan lomba-lomba semata tetapi akan lebih bermanfaat lagi jika 

diselingi dengan kegiatan baca buku bersama. 

3. Secara tidak langsung dapat menjadi tempat menumbuhkan budaya baca 

kepada masyarakat luas. 

Kemudian dampak dari kegiatan promosi di media sosial yaitu kegiatan 

ecobrick yang dionlinekan atau diposting di media sosial mendapat respon yang baik 

sebab, salah satu teman dari pengelola yang mengajar di papua datang berkunjung 

hanya untuk belajar pembuatan ecobrick saja. Jadi dapat dilihat bahwa manfaat dari 

kegiatan promosi yang dilakukan taman baca masyarakat “pondok ilmu” sangat luas 

pengaruhnya bagi masyarakat dimana pun berada.  
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3. Kendala dalam Melakukan Kegiatan Promosi Taman Baca Masyarakat 

“pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang Kec. 

Tombolo Pao Kab. Gowa 

     Dalam melakukan suatu kegiatan tentu memiliki beberapa kendala yang 

harus diatasi sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Sama halnya 

dalam melakukan kegiatan promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” bapak 

Hilman sebagai pengelola juga mengalami beberapa kendala. Berikut perjelasannya: 

      “Jika berbicara mengenai kendala ada 2 yang masih sering terjadi tetapi 

kami selalu berusaha untuk mengatasinya. Yang pertama, tentunya masalah 

jaringan internet yang kurang baik karena seperti yang kita ketahui bahwa 

taman baca pondok ilmu ini berada di Desa yang jangkauan internetnya 

masih terbatas. Jadi saat kami ingin melakukan promosi dengan 

memposting ke media sosial kami harus berjalan mencari jaringan yang 

lancar atau bagus. Kemudian yang kedua, yaitu SDM yang ada di taman 

baca pondok ilmu ini masih kurang. Sebab saya membangun taman baca 

ini sendiri yang kemudian di bantu oleh teman-teman mahasiswa yang 

tinggal di Desa ini. Seperti yang terjadi sekarang ini saya melakukan 

berbagai kegiatan sendiri karena teman-teman mahasiswa sedang sibuk 

kuliah”. (Hilman, 30 oktober 2019 di Taman Baca Masyarakat “pondok 

ilmu”). 

      Dari jawaban informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kendala 

dalam melakukan promosi taman baca pondok ilmu yaitu: pertama, jaringan internet 

yang masih kurang.  Kemudian yang kedua, sumber daya manusia (SDM) yang masih 

kurang untuk membantu dalam berbagai kegiatan terutama untuk mengelola dan 

promosi. 
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B. Pembahasan 

Untuk uraian pembahasan ini penulis akan mengulas kegiatan taman 

baca masyarakat “pondok ilmu” yang dibagi atas 3 sebagai berikut: 

a. Strategi promosi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi 

sehingga dapat terarah dengan baik untuk tujuan tertentu. Sama halnya dengan 

suatu taman baca masyarakat (TBM). Strategi promosi ini sangat penting agar 

dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga mereka tertarik untuk datang 

berkunjung. Kegiatan promosi yang dilakukan di taman baca masyarakat 

“pondok ilmu” agar masyarakat mengetahui, mengenal, dan tertarik untuk 

datang berkunjung dan memanfaatkan koleksi-koleksi yang tersedia. Hal ini 

sesuai dengan pendapat (Ramli, 2014: 73) yaitu manajemen strategi merupakan 

suatu cara memimpin organisasi untuk mencapai misi, visi, tujuan dan 

sasarannya. Hal ini dimaksudkan sebagai gambaran ke depan yang ingin 

dicapai oleh organisasi yang tertuang dengan berbagai strategi yang akurat 

dalam pencapaian tujuan. 

Pentingnya kegiatan promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” agar 

taman baca ini dapat lebih berkembang lagi dengan dikenal oleh masyarakat 

luas. Sebab 80% kesuksesan taman baca ini dari kegiatan promosi yang 

dilakukan. Hal ini berkaitan dengan pendapat (Darmono, 2001: 175) yaitu 

promosi merupakan kegiatan penting yang dilakukan oleh setiap organisasi 

terutama bagi organisasi yang bergerak dalam bidang usaha dan jasa. 
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Bagaimanapun bentuk produk dan jasa yang dihasilkan tidak ada gunanya jika 

tidak diketahui dan dimanfaatkan oleh sebagian konsumen. 

Penggunaan media untuk mempromosikan suatu barang, jasa maupun layanan 

memiliki pengaruh yang besar. Sama halnya di era seperti sekarang ini semua 

orang mengetahui media sosial contohnya WhatsApp, facebook dan instagram. 

Jadi sangat menutup kemungkinan untuk melakukan promosi dengan 

menggunakan media sosial yang semua orang mengetahui dan 

menggunakannya. 

Dalam konteks tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti bahwa di 

taman baca masyarakat “pondok ilmu” menggunakan strategi promosi dengan 

melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat menarik pengunjung untuk 

datang. Contohnya: kegiatan privat bahasa inggris untuk anak-anak dan 

kegiatan ecobrick (daur ulang) sampah menjadi barang yang ramah lingkungan. 

Pentingnya dilakukan promosi yaitu agar taman baca masyarakat ini dapat 

diketahui oleh masyarakat luas sehingga tidak hanya yang berada di desa itu 

saja yang datang berkunjung tetapi dari desa manapun atau dari daerah 

manapun bisa datang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. 

b. Pengaruh dari kegiatan promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” tentu 

memberikan dampak yang positif. Karena taman baca masyarakat “pondok 

ilmu” menyediakan koleksi buku yang sangat membantu pengunjung terutama 

mereka yang anak-anak sekolah serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan sangat 

bermanfaat bagi semua kalangan. Kegiatan promosi ini pun memiliki dampak 
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bagi pengunjung karena mereka yang dulunya tidak suka membaca buku 

menjadi rajin membaca buku. Mereka juga merasa minat membaca mereka 

tumbuh dari ketertarikan mereka terhadap koleksi-koleksi yang tersedia. Hal ini 

berkaitan dengan pendapat Jerome dan Andrew tentang tujuan perpustakaan 

yaitu untuk menarik perhatian, untuk menciptakan kesan, untuk 

membangkitkan minat, dan terakhir untuk memperoleh tanggapan. Maksud dari 

menarik perhatian yaitu upaya pengelola agar produk/barang yang berupa 

koleksi buku yang ditawarkan dapat menimbulkan rasa ketertarikan 

pengunjung. Kemudian menciptakan kesan maksudnya upaya pengelola agar 

pengunjung memiliki kesan yang baik terhadap koleksi yang ada. 

Membangkitkan minat maksudnya ialah dengan tampilan yang menarik dan 

menimbulkan kesan yang baik maka akan dapat meningkatkan minat seseorang 

untuk mengetahui lebih lanjut dan memanfaatkan koleksi-koleksi yang tersedia. 

Terakhir memperoleh tanggapan maksudnya ialah dengan promosi yang 

dilakukan diharapkan muncul tanggapan dalam hal ini tentunya positif. 

Tanggapan ini berupa adanya kunjungan untuk datang memanfaatkan koleksi-

koleksi yang tersedia. 

c. Kendala dari kegiatan promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu” yakni 

yang pertama terkendala di koneksi jaringan internet yang masih kurang 

sehingga membutuhkan waktu dalam melakukan promosi melalui media sosial. 

Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dikarena yang 

membantu pengelola selama berdirinya taman baca tersebut mahasiswa yang 
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tinggal di desa tersebut dimana mereka bisa membantu pada saat libur semester 

saja. Adapun solusi dari kendala diatas yaitu pertama, untuk masalah jaringan 

internet yang masih kurang atau terbatas pengelola melakukan upaya 

menemukan jaringan internet yang bagus dan lancar dengan berjalan disekitar 

taman baca tersebut sampai menemukan jaringan yang bagus. Kedua, untuk 

masalah kurangnya (SDM) pengelola selalu terbantu dengan mahasiswa yang 

sudah libur dan pulang kampung sebab mereka bisa membantu dalam berbagai 

hal seperti merapikan koleksi-koleksi yang ada serta ikut dalam berbagai 

kegiatan yang dilakukan di taman baca tersebut. Hal ini terkait dengan pendapat 

(Wulandari, 2013: 31) yaitu apresiasi pustakawan terhadap penggunaan 

perpustakaan lemah. Maksudnya yaitu apresiasi ini diharapkan dapat berupa 

perhatian terhadap perpustakaan dan taman baca masyarakat yang telah 

didirikan oleh para pegiat literasi agar dapat lebih maju serta berkembang lagi 

ke depannya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dari perumusan masalah dalam 

penelitian tentang “Strategi Promosi Taman Baca Masyarakat Pondok Ilmu di Dusun 

Bahoturungang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa” maka peneliti 

dapat memberikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi Promosi Taman Baca Masyarakat “pondok ilmu” di Dusun 

Bahoturungang Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa: 

a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian 

masyarakat seperti:  

1.) Ecobrick (daur ulang sampah) 

2.)  privat bahasa inggris 

3.) lapak baca. 

b. Melakukan promosi melalui media sosial 

2. Dampak yang ditimbulkan dari Kegiatan Promosi Taman Baca Masyarakat 

“pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang Kec. Tombolo 

Pao Kab. Gowa: 

Dampak dari kegiatan promosi taman baca masyarakat “pondok ilmu”  

yakni memiliki pengaruh yang besar bagi tumbuhnya minat baca masya-   



56 
 

 
 

rakat terkhusus kepada anak-anak sekolah. Sebab taman baca masyarakat 

“pondok ilmu” mampu membuat masyarakat yang dulunya tidak menyukai 

buku menjadi suka bahkan mereka menjadi rajin membaca buku. 

3. Apa Saja Kendala dalam Melakukan Kegiatan Promosi Taman Baca 

Masyarakat “pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang 

Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa: 

Kendala yang dihadapi oleh pengelola taman baca masyarakat “pondok 

ilmu” yakni kurangnya koneksi internet sehingga membutuhkan waktu 

untuk memposting koleksi-koleksi dan kegiatan-kegiatan ke media sosial 

kemudian kurang sumber daya manusia (SDM) yang dapat membantu baik 

proses pengelolaan maupun kegiatan promosi. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Promosi Taman Baca 

Masyarakat “pondok ilmu” di Dusun Bahoturungang Desa Mamampang Kec. 

Tombolo Pao Kab. Gowa pada pembahasan diatas maka peneliti memberikan saran: 

1. Pengelola sebaiknya, lebih giat lagi dalam melakukan promosi dengan 

kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi yang mampu manarik perhatian 

masyarakat untuk datang berkunjung. 

2. Koleksi-koleksi yang ada ditata dan dikelompokkan dengan baik agar 

pengunjung yang datang lebih mudah mendapatkan buku yang diinginkan. 
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3. Sumber daya manusia (SDM) yang ikut bergabung dalam pengelolaan 

taman baca ini alangkah baiknya jika memiliki latar belakang pendidikan 

ilmu perpustakaan agar pengelolaan taman baca ini lebih baik lagi ke 

depannya.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Secara umum, sejak kapan berdirinya taman baca “pondok ilmu” serta apa 

motivasi anda dalam membangun taman baca ini? 

2. Apa visi dan misi taman baca “pondok ilmu”? 

3. Berapa banyak koleksi yang tersedia dan jenis koleksi apa saja? 

4. Strategi apa saja yang dilakukan untuk melakukan kegiatan promosi? 

5. Bagaimana dampak yang terjadi atau terlihat ditaman baca ini setelah 

melakukan kegiatan promosi? 

6. Media apa saja yang digunakan dalam melakukan kegiatan promosi? 

7. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi saat melakukan kegiatan 

promosi? 

8. Menurut anda, apa pentingnya dilakukan kegiatan promosi di taman baca 

ini? 

9. Bagaimana kesan anda saat berkunjung ke taman baca “pondok ilmu”? 
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Wawancara Pengelola Taman Baca Pondok Ilmu 

 

Wawancara pengunjung Taman Baca Pondok Ilmu 

 



Koleksi buku yang ada di Taman Baca Pondok Ilmu 

 

 

 



Bentuk Strategi Promosi Taman Baca Pondok Ilmu 

1. Mengajar anak-anak bahasa inggris 

 

 



2. Pangolahan Ecobrick 

 

 
 

 

 



3. Hasil dari Ecobrick 
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