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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1            Latar Belakang 

Semua orang membutuhkan ilmu pengetahuan, karena semua orang percaya 

bahwa kehidupan manusia bisa terus maju dan berkembang dengan cara menambah 

ilmu pengetahuan mereka. Dimulai dari anak balita, keterampilan berikutnya yang 

dipelajari oleh anak balita setelah berjalan dan berbicara adalah membaca serta 

menulis, karena membaca merupakan jembatan yang menghubungkan seseorang 

dengan ilmu pengetahuan. Hingga orang dewasa, pengetahuan terus dibutuhkan 

masing-masing orang untuk dapat bertahan dalam jalan hidupnya masing-masing. 

Mencari pengetahuan tidak akan pernah cukup karena banyaknya pengetahuan yang 

sudah ditemukan tapi pengetahuan terus bertambah, dikembangkan manusia melalui 

penelitian-penelitian. Ada pepatah berkata “manusia tidak pernah merasa puas” 

keberadaan ilmu pengetahuan tidak akan pernah membunuh rasa ingin tahu seseorang, 

karena akan selalu ada misteri yang belum terpecahkan. Sehingga dari kebutuhan 

orang akan pengetahuan, perpustakaan memiliki peran penting dalam perkembangan 

hidup masyarakat sebagai wadah informasi untuk menggali dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan intelektualitas manusia. 
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Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan mereka, ada yang lebih gemar membaca di rumah, ada yang lebih gemar 

membaca ditempat umum. Namun tidak semua orang terus memiliki motivasi untuk 

membaca, akan ada saat dimana seorang merasa bosan untuk membaca. Ketika 

seseorang yang memiliki hobi yang sama dipertemukan, akan timbul topik 

pembicaraan yang menarik perhatian masing-masing pihak yang kemudian 

memancing keduanya untuk membahas lebih dalam mengenai hobi yang mereka 

sukai, demikian juga untuk mereka yang hobi membaca. Interaksi ini secara tidak 

langsung menghilangkan rasa bosan dan meningkatkan ilmu pengetahuan mereka 

mengenai bacaan tersebut.  

Selain sebagai wadah penyedia fasilitas, perpustakaan juga dapat menyatukan 

orang-orang yang memiliki minat yang sama, dengan cara mengenalkan pengunjung 

perpustakaan pada komunitas-komunitas membaca yang sesuai dengan bidang 

peminatan masing-masing, yang menjadi ketertarikan mereka. Komunitas membaca 

sudah banyak didirikan di Indonesia, namun banyak orang yang belum mengetahui 

keberadaan komunitas tersebut, dan kebanyakan orang belum tahu kelebihan jika 

bergabung dengan komunitas membaca. Komunitas mempersatukan orang-orang yang 

memiliki minat yang sama, seseorang dapat bertemu dengan banyak orang baru, 

mempelajari banyak hal baru dan bertanya-tanya dari senior atau pihak yang lebih 

mengerti, sehingga potensi yang dimiliki dapat lebih cepat dikembangkan.  
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Diskusi mengenai materi bacaan juga dapat terjadi ketika seseorang melakukan 

aktivitas membaca secara bersamaan, melalui diskusi akan membuat mereka saling 

bertanya-tanya lebih dalam akan apa yang telah mereka baca. Banyak komunikasi 

yang akan terjadi diantara mereka dengan melibatkan buku dan ilmu pengetahuan yang 

sudah didapatkan. Dari komunikasi dan pertukaran ilmu pengetahuan yang terjadi 

dalam diskusi, pembaca dapat menggali lebih banyak ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan motivasi mereka untuk membaca. 

Kebutuhan membaca tidak hanya dilakukan dalam komunitas membaca saja. 

Dalam pekerjaan maupun hobi, semua orang membutuhkan ilmu pengetahuan yang 

bisa dibaca untuk pengembangan diri menjadi lebih baik. Semua komunitas, 

masyarakat yang memiliki kegemaran yang sama, maupun masyarakat dalam 

kebudayaan atau agama yang sama juga membutuhkan tambahan pengetahuan dari 

sumber tertulis untuk ilmu dalam bidang kepeminatannya masing-masing. Literasi 

dapat membuka ruang kreatif bagi masyarakat karena setiap hobi dan pekerjaan selalu 

memiliki dasar ilmu yang harus dipelajari, yang bisa didapatkan melalui membaca. 

Pada era modern ini, dimana kehidupan manusia sudah memasuki kemajuan 

teknologi komputerisasi, penggunaan handphone menjadi suatu hal yang dianggap 

wajib untuk sebagian besar orang, karena interaksi dengan dunia luar sering dilakukan 

melalui internet. Belanja kebutuhan hidup dapat dilakukan melalui internet, bahkan 

pembayaran sudah banyak dilakukan tanpa menggunakan uang tunai namun 

menggunakan media handphone. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan 
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kebiasaan dan kebutuhan pada masyarakat, semula seseorang harus berjalan sendiri 

untuk membeli makan dan kebutuhan rumah tangganya, sekarang orang lebih memilih 

menggunakan aplikasi handphone dan memesannya melalui internet.  

Banyak orang yang lebih mengandalkan internet untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan, contohnya: untuk mempelajari hal baru, seseorang hanya perlu membuka 

video tutorial melalui youtube atau google. Ilmu pengetahuan dapat lebih mudah dicari 

dan disimpan karena sudah dapat diakses melalui internet dan dapat disimpan dalam 

bentuk file sehingga untuk menyimpan ilmu atau informasi tidak lagi dibutuhkan buku 

catatan atau buku bacaan. Keberadaan perpustakaan makin dilupakan dan kurang 

diminati, karena dengan mengakses informasi menggunakan internet, orang dapat 

lebih menghemat waktu dan tidak memerlukan transportasi untuk mendapatkan 

informasi tersebut. Selain itu, keinginan seseorang untuk membaca semakin menurun 

karena banyaknya informasi instan seperti blog yang merupakan rangkuman dari 

bacaan, namun kebenaran informasi dari blog belum bisa dijamin karena setiap orang 

bisa membuatnya. Bacaan instan tidak dapat memberikan informasi menyeluruh 

kepada seseorang, dimana hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman konten atau 

tujuan terhadap bacaan tersebut. Banyak ilmu yang juga belum terverifikasi dan bisa 

memberikan informasi yang salah kepada pembaca. 

Buku adalah ungkapan dari kesadaran penulis, buku ilmiah merupakan penulisan 

dari suatu penelitian dan pengetahuan penulis yang diceritakan secara mendetail 

sehingga pembaca dapat memahami apa yang dimaksud oleh penulis secara utuh. Oleh 
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karena itu, buku merupakan aset penting pada perpustakaan. Sebagian besar buku 

terbuat dari kertas dimana bahan bakunya merupakan material organik yang mudah 

rusak, sehingga membutuhkan perawatan lebih cermat. Pada sebuah perpustakaan, 

tidak semua orang menyadari pentingnya buku yang disimpan sehingga terkadang 

orang kurang menggunakan buku dengan hati-hati, hal ini membuat buku yang 

disimpan tidak awet bahkan cepat rusak. Perpustakaan dibuat untuk memberikan akses 

seseorang kepada buku, dan sebagai wadah untuk menyimpan aset berharga tersebut. 

Pada perpustakaan diterapkan peraturan-peraturan tertentu untuk menjaga keawetan 

buku, dan kenyamanan pembaca.   

Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tangerang (untuk selanjutnya disebut 

PDKT) memiliki visi untuk menjadi perpustakaan yang banyak diminati di wilayah 

Banten, dan dengan Misi-nya yaitu: meningkatkan kebiasaan membaca, meningkatkan 

pelayanan dengan cara mendelegasikan dan memberikan otoritas ke kecamatan, 

kelurahan, dan desa untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi perpustakaan, 

membentuk kerjasama dengan instansi lain untuk meningkatkan perkembangan 

perpustakaan, meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan.  

Gedung PDKT terletak di daerah pendidikan, terdapat beberapa gedung 

pendidikan dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan universitas. Lokasi 

perpustakaan sangat strategis untuk digunakan oleh pengunjung perpustakaan yang 

masih dalam proses menyelesaikan studinya, dimana kebanyakan adalah anak taman 

kanak-kanak hingga universitas. Pengenalan penggunaan teknologi modern pada 
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PDKT juga sudah ada, terdapat aplikasi khusus untuk pembaca sehingga pembaca 

dapat membaca buku dari perpustakaan melalui alat komputer mereka.  

PDKT memiliki program membaca untuk anak yaitu dengan mengadakan 

storytelling untuk anak sekolah taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah dasar (SD) 

kelas tiga setiap bulan sekali. Program ini sangat berpotensi untuk meningkatkan 

kebiasaan membaca, karena anak-anak diajarkan menyukai cerita dan membaca buku 

cerita, membiasakan membaca lebih baik dilakukan sejak dini. Storytelling merupakan 

suatu aktivitas dimana pendongeng membacakan buku cerita kepada anak-anak 

dengan cara yang menyenangkan. Pendongeng menggunakan mimik wajah, gestur 

tubuh serta gerak-gerik dan suara-suara yang mendukung narasi cerita. Dia mampu 

menampilkan semangat cerita dari buku yang dibacanya. Storytelling diselenggarakan 

di ruang anak yang tertutup, sehingga tidak mengganggu pengunjung perpustakaan 

dan petugas perpustakaan ketika acara berlangsung.  

PDKT belum memiliki ruang khusus untuk penyimpanan, dan ukuran masing-

masing ruang yang masih terbatas, sehingga dibutuhkan furnitur yang dapat 

mengoptimalkan potensi penyimpanan dan pemanfaatannya agar setiap ruang dapat 

digunakan secara maksimal. Setiap pengunjung perpustakaan memiliki tujuan dan 

melakukan urutan aktivitas yang berbeda saat berada di dalam perpustakaan, sehingga 

dibutuhkan furnitur yang dapat mengoptimalkan pemakaian ruang dan ditata secara 

fleksibel, furnitur juga harus ergonomis bagi pengunjung perpustakaan dan petugas 

perpustakaan agar mereka dapat merasakan nyaman saat beraktivitas. Untuk ruang 
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dengan aktivitas yang beragam, furnitur harus dapat digunakan secara multifungsi 

sehingga tidak diperlukan banyak ragam furnitur, tidak banyak ragam furnitur artinya 

dapat mengurangi pemakaian ruang sehingga menghemat ruang. 

 Furnitur akan lebih baik jika dibuat lebih menarik, serta disuaikan dengan 

kebutuhan pengunjung perpustakaan yang kebanyakan pelajar. Selain itu, furnitur dan 

desain ruang pada perpustakaan harus dapat memberikan keamanan pada 

perpustakaan, baik dalam hal ketahanan material dan dalam bentuknya. Furnitur pada 

perpustakaan memiliki dampak yang besar bagi pengunjung perpustakaan dan petugas 

perpustakaan, keinginan untuk membaca di perpustakaan juga ditentukan oleh 

keberadaan furnitur yang nyaman bagi pengunjung perpustakaan, terutama meja dan 

kursinya.  

Pengunjung perpustakaan sebagian besar menghabiskan waktunya untuk 

mencari buku dan terutama membaca, sehingga furnitur berupa lemari buku dan 

furnitur berupa meja dan kursi harus dapat memberikan kenyamanan agar dapat fokus 

pada saat membaca. Furnitur yang paling lama digunakan pengunjung perpustakaan 

adalah meja dan kursi, sehingga desain meja dan kursi serta tata letaknya akan sangat 

memengaruhi kenyamanan dan pilihan duduk bagi pengunjung untuk membaca di 

perpustakaan. 

Sampai saat ini, furnitur yang paling banyak diproduksi adalah furnitur untuk 

orang dewasa, eksplorasi desain furnitur untuk anak-anak masih terbilang kurang. 
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Furnitur untuk anak-anak cukup rumit karena terdapat banyak ragam ukuran 

antropometri anak-anak, karena ukuran tubuh anak yang sedang tumbuh dewasa 

sangat variatif dibandingkan orang dewasa yang sudah memiliki ukuran tubuh tetap. 

Anak seusia taman kanak-kanak hingga sekolah dasar kelas tiga memiliki ukuran 

tubuh yang jauh berbeda dibandingkan anak kelas empat sekolah dasar hingga kelas 

enam, sehingga akan lebih baik jika diberikan furnitur dengan ukuran yang berbeda 

bagi dua kelompok kelas tersebut. Perilaku anak kecil masih tidak stabil, membuat 

perilaku mereka menjadi lebih tidak terduga, namun ada cara untuk memengaruhi 

perilaku anak kecil yang belum stabil, yaitu: melalui tampilan dari desain ruang dan 

terutama furnitur yang digunakan.  

Penggunaan warna pada furnitur memengaruhi kenyamanan anak, menurut 

Suharyanto (2018), anak kecil dapat mengekspresikan diri melalui warna, dan warna 

primer dapat memengaruhi perkembangan otak anak, Penggunaan warna juga dapat 

menciptakan suasana hati untuk anak, contohnya penggunaan warna Merah yang 

cukup dapat memberikan efek energetik untuk anak, sedangkan Penggunaan warna 

Hitam atau warna gelap dapat memberikan efek murung pada anak. Pemilihan bentuk 

dan desain furnitur juga memengaruhi perilaku anak, desain furnitur dengan warna dan 

bentuk yang industrial mungkin dapat memberikan kesan kurang menarik untuk anak 

dibandingkan dengan furnitur yang berwarna cerah dan berbentuk unik. Furnitur yang 

unik memberi kesempatan pada anak untuk mengeksplor lebih banyak dan 

meningkatkan rasa penasaran mereka terhadap furnitur, rasa penasaran ini dapat 



 

9 
 

digunakan untuk memancing anak agar ingin tinggal lebih lama dan tetap beraktivitas 

pada ruangan.                                                                                                   

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana mendesain perpustakaan dan furniturnya, supaya 

menimbulkan daya tarik, diminati masyarakat sekitar, sehingga 

meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan? 

b. Bagaimana mendesain perpustakaan dan furniturnya yang secara tidak 

langsung dapat meningkatkan minat membaca terutama kepada 

pengunjung anak? 

c. Bagaimana mendesain perpustakaan dan furniturnya yang dapat 

meningkatkan promosi, sosialisasi PDKT dan kerja sama perpustakaan 

dengan institusi lain? 

d. Bagaimana mendesain Ruang Anak dan furnitur anak yang dapat 

memaksimalkan program storytelling pada perpustakaan? 

1.3            Tujuan Penelitian 

Mendesain perpustakaan, khususnya mengeksplorasi furnitur PDKT yang dapat 

memicu rasa ingin tahu, dan memicu keinginan masyarakat untuk datang dan 

membaca; serta mendesain ruang yang dapat memaksimalkan potensi peningkatan 

sosialisasi dan kerja sama dalam program storytelling. 
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1.4            Manfaat Penelitian 

a. Untuk PDKT: penelitian ini dapat digunakan sebagai ide dalam 

pengembangan furnitur yang multifungsi juga menghemat ruang, dan 

memaksimalkan penggunaan ruang pada ruang anak di perpustakaan. 

b. Untuk Pengunjung PDKT: perancangan furnitur bertujuan untuk 

mengutamakan visi misi perpustakaan serta program yang sangat berpotensi dari 

perpustakaan. Sehingga diharapkan pengunjung ingin terus membaca di 

perpustakaan dengan nyaman namun tetap fokus. Lebih jauh lagi, pengunjung 

perpustakaan dapat menemukan koneksi dengan pengunjung lain yang memiliki 

minat yang sama, dan mereka dapat membangun motivasi lebih kuat untuk 

membaca. 

c. Untuk masyarakat daerah Tangerang: Perancangan furnitur dengan 

pendekatan pendidikan dan psikologi diharapkan dapat meningkatkan keinginan 

membaca bagi masyarakat Tangerang, melalui meningkatnya kebiasaan 

membaca pada masyarakat. 

1.5     Batasan Penelitian 

Pada perancangan furnitur PDKT ini, penulis membuat beberapa batasan, yaitu: 

a. Penelitian berfokus pada penyelesaian masalah yang disampaikan melalui 

perancangan furnitur. 
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b. Gedung yang dirancang adalah PDKT yang berfokus pada lantai satu 

dengan ruang khusus yang dipilih yaitu Ruang Anak. 

c. Data penelitian yang diambil adalah data hasil survey dan observasi 

langsung ke lokasi yang dilakukan pada tahun 2019. 

1.6            Metode Penelitian  

Metode Penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif khususnya field 

research, melalui metode ini penulis mempelajari desain furnitur yang dapat 

meningkatkan keinginan membaca bagi pengunjung perpustakaan, terutama anak-

anak. Field research merupakan metode penelitian dan pengamatan pada lokasi PDKT 

dalam waktu lama, dan membuat penelitian dari pengamatan permasalahan yang ada 

pada lokasi. 

Langkah-langkah dalam metode penelitian Perpustakaan Umum Daerah 

Kabupaten Tangerang - PDKT: 

a. Mengamati dan mengumpulkan data pengamatan di lokasi, kemudian 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan anak-anak; literatur desain 

furnitur untuk meningkatkan kenyamanan penggunaannya, melalui 

kenyamanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keinginan membaca 

bagi masyarakat sekitar. 

b. Terdapat program khusus PDKT dengan institusi pendidikan sekolah dasar 

yang sangat berpotensi untuk terus berkembang, sehingga dilakukan 
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pengamatan dan penelitian lebih lanjut akan kelancaran pelaksanaan 

program yang diadakan. 

c. Pemilihan furnitur yang dapat memaksimalkan fungsi ruang pada PDKT, 

dan memaksimalkan program storytelling yang diadakan perpustakaan. 

1.7 Alur Berpikir Penelitian Perpustakaan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 



 

15 
 

1.8 Sistematika Penulisan  

Bab satu menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, alur berpikir penelitian akan perpustakaan, dan 

sistematika pembahasan yang berdasarkan pada metode kualitatif yang berfokus pada 

field research. Merupakan pengenalan awal kepada pembaca mengenai proyek yang 

dikerjakan penulis. 

Bab dua menjelaskan teori dan konsep penulis yaitu konsep Kristiani, dan 

konsep citra yang digunakan dalam setiap langkah dari proses perancangan 

perpustakaan. 

Bab tiga menjelaskan data PDKT yang didapatkan dari pengamatan yang 

dilakukan oleh penulis secara langsung di lokasi, data dari programming, dan data dari 

desain semula yang diperoleh. 

Bab empat menjelaskan proses analisis yang didapatkan dalam penelitian PDKT 

untuk menemukan konsep dan desain yang baru, dan proses serta kegagalan yang telah 

dialami penulis dalam mencapai tahap yang lebih ideal pada desain PDKT. 

Bab lima berisi kesimpulan dari keseluruhan analisis proyek yang sudah 

dilakukan mengenai desain ruang dan furnitur pada PDKT. 


