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Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

 

(Al-Qur’an Surah Al-Alaq 1-5) 
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ABSTRAK 

M. Naufal Afton Hilmy, 2021: “Peran Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama- Ikatan Pelajar 

Putri Nahdlatul Ulama (Ipnu-Ippnu) Dalam Kegiatan Gerakan Taman Literasi Untuk 

Menumbuhkan Budaya Literasi Masyarakat Tanggul Di Masa Pandemi” 

Kata Kunci : Peran Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama- Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul 

Ulama (Ipnu-Ippnu), Taman Literasi, Budaya literasi 

Keberadaan gerakan taman literasi ini bisa dijadikan opsi sebagai sarana untuk 

meningkatkan kegiatan literasi, seperti membaca dan belajar bersama. Pada masa 

pandemic covid 19 sekolah di lakukan secara daring dan itu akan membuat anak malas 

dalam membaca dan belajar, melalui PAC (Pimpinan Anak Cabang) IPNU-IPPNU 

(Ikatan pelajar putra nahdlatul ulama dan ikatan pelajar putri nahdlatul ulama) telah  

menyediakan taman baca masyarakat untuk meningkatkan budaya membaca terhadap 

masyarakat terutama anak anak, yang terletak di Alun-alun Tanggul Kabupaten Jember. 

Dengan adanya taman baca akan sangat membantu masyarakat dalam dunia pendidikan 

untuk berliterasi.  

Fokus Penelitian dari skripsi ini adalah 1.Bagaimana peran PAC IPNU-IPPNU 

dalam kegiatan taman literasi untuk menumbuhkan budaya literasi baca tulis  pada 

masyarakat di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember? 2.Bagaimana peran PAC IPNU-

IPPNU dalam kegiatan gerakan taman literasi untuk menumbuhkan literasi sains pada 

masyarakat di kecamatan Tanggul Kabupaten Jember? 3.Bagaimana peran PAC IPNU-

IPPNU dalam kegiatan gerakan taman literasi untuk menumbuhkan literasi digital pada 

masyarakat di kecamatan Tanggul Kabupaten Jember? 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Studi 

Kasus. Lokasi penelitian ini di Alun-alun Tanggul. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang 

meliputi Kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), penarikan 

kesimpulan (conclussions drawing). Sedangkan keabsahan data menggunakan 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Hasil Penelitian ini adalah 1. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul memfasilitasi 

masyarakat sekitar dengan buku-buku yang terkumpulkan dari hasil donasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat tanggul 2. Peran PAC IPNU-

IPPNU Pada event kemerdekaan PAC IPNU-IPPNU Tanggul  memberikan pertanyaan-

pertanyaan seputar tokoh-tokoh dan kebudayaan kepada masyarakat khususnya anak-

anak di seketar alun-alun tanggul. PAC IPNU-IPPNU memberikan reward bagi yang 

bisa menjawab pertanyaan. Mayoritas anak-anak banyak yang masih kesulitan dalam 

menjawab dan itu menjadi sebuah pengetahuan baru untuk semua pengunjung taman 

baca tanggul. 3. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul menggunakan literasi digital seperti 

instagram untuk memudahkan masyarakat khususnya kecamatan tanggul dalam hal 

jadwal kegiatan dan peminjaman buku di taman baca tanggul, serta menginformasikan 

kegiatan disetiap minggunya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian  

Menurut Muchtar E. Harahap bahwa gerakan adalah suatu kekuatan 

yang terlibat dalam perjuangan rakyat dalam perspektif demonstrasi sosial 

masyarakat politik.
1
 Sedangkan menurut Rustam E. Tamburaka mengatakan 

bahwa: Suatu gerak yang tumbuh dan berkembang secara evolusi, karena 

mengambarkan peristiwa sejarah masa lampau secara kronologis. Urutan 

secara kronologis merupakan teori untuk menggambarkan gerak 

sejarah”.Adapun yang dimaksud gerakan dalam penulisan ini adalah upaya 

kelompok masyarakat yang ingin mengadakan perbaikan-perbaikan untuk 

menciptakan kehidupan yang lebih baik. Secara umum, literasi dapat diartikan 

sebagai keaksaraan, yaitu kemampuan seseorang dalam membaca dan 

menulis. Seseorang dikatakan literate pabila ia memiliki pengetahuan dalam 

setiap aktivitas yang menuntut fungsi secara efektif dalam masyarakat. 

Pengetahuan yang diperoleh melalui membaca dan menulis dapat 

dimanfaatkan bagi diri sendiri dan kemajuan bangsa. Sulzby menyebutkan 

Literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda 

sesuai dengan tujuannya. Sedangkan Graff mendefinisikan literasi sebagai 

kemampuan untuk membaca dan menulis.2 Adapun literasi yang dimaksud 

dalam penulis ini adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan 

                                                           
1
 Muchtar E. Harahap, Mahasiswa Dalam Politik, (Jakarta: NSEAS, 1993), h.36. 

2
 H. Rustam E. Tamburaka, Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah 

Filsafat, Dan Politik, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1999.) h.52. 
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memahami informasi dalam melakukan kegiatan membaca dan menulis 

sehingga dapat memiliki pengetahuan yang luas dan memecahkan masalah 

dalam kehidupanya sehari-hari. 

Keberadaan gerakan taman literasi ini bisa dijadikan opsi sebagai 

sarana untuk meningkatkan kegiatan literasi, seperti membaca dan belajar 

bersama.Pada masa pandemic covid 19 sekolah di lakukan secara daring dan 

itu akan membuat anak malas dalam membaca dan belajar, melalui PAC 

(Pimpinan Anak Cabang) IPNU-IPPNU (Ikatan pelajar putra nahdlatul ulama 

dan ikatan pelajar putri nahdlatul ulama) telah  menyediakan taman baca 

masyarakat untuk meningkatkan budaya membaca terhadap masyarakat, yang 

terletak di Alun-alun Tanggul Kabupaten Jember.  

Keberadaan taman baca tanggul akan sangat membantu masyarakat 

dalam dunia pendidikan untuk berliterasi. Program taman baca tanggul 

bertujuan untuk menumbuhkan kegemaran membaca pada masyarakat, mulai 

dari anak-anak hingga remaja. Hal ini dilakukan secara bebas, artinya 

masyarakat yang berkunjung dibebaskan untuk memilih buku apa yang 

disukainya. Dijelaskan bahwa salah satu kegiatan pada program taman bacaan 

ini yaitu peminjaman buku. Mengenai peraturan dalam peminjamannya, 

dengan persyaratan menuliskan nama, nomer HP, alamat, dan Follow 

instagram Taman baca tanggul, Taman baca tanggul hanya memberikan 

peraturan bahwa buku yang dipinjam itu batas pengembaliannya adalah 1 

minggu.
3
 

                                                           
3
 Mughnan, diwawancara oleh penulis, Tanggul 03 Oktober 2021 
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Menurut Rina Setyawati dalam jurnal dengan Judul Kondisi Minat 

Baca Indonesia menjelaskan bahwa banyak orang mengatakan bahwa minat 

baca di Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara lain, bahkan di 

Asia.
4
 Dengan adanya PAC IPNU IPPNU di harapkan bisa menjadi wadah 

untuk masyarakat dalam kegiatan gerakan taman literasi dengan tujuan 

menumbuhkan budaya literasi pada masyarakat. 

Sebagaimana tertuang dalam QS Al-Alaq ayat 1-5.  

                           

                          

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan 

pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
5
 

 

Menurut Q.S Al-Alaq ayat 1-5 di jelaskan bahwa perintah membaca 

bukan dimaknai sebatas membaca lembaran-lembaran buku, melainkan juga 

membaca buku dunia. Seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah Swt 

Membaca diri kita, alam semesta dan lain-lain. Namun, membaca yang 

mampu membawa kepada perubahan positif bagi kehidupan manusia bukanlah 

sembarang membaca, malainkan membaca dengan menyebut nama Allah yang 

menciptakan. berarti ayat diatas memerintahkan kita untuk belajar dan 

mencari ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya sehingga menjauhkan 

diri kita dari kebodohan. Jika dikaitkan dengan perintah Allah Swt di atas, 

seharusnya bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam 
                                                           

4
 Rina setyawati,Kondisi Minat Baca di Indonesia, Vol 16, No 1&2(2009):28 

5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an tajwid kode per kata terjemah per kata, (Bekasi: 

Cipta Bagus Segara, 2013), 597. 
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mampu melakukan aktivitas membaca karena dianggap sebagai kewajiban 

bagi setiap manusia. 

Sebagai salah satu program pendidikan non formal dan Dalam rangka 

ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta usaha melestarikan program 

Pendidikan Non Formal melalui salah satu program pemberdayaan masyarakat 

Tanggul dengan pengembangan gerakan literasi serta pengembangan Budaya 

Baca pada masyarakat Tanggul akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

yang lebih baik dan berarah pada progres atas kehidupan serta berkepribadian 

baik pribadi, kelompok maupun dalam bermasyarakat.  

PAC IPNU-IPPNU Tanggul merupakan organisasi pelajar Islam yang 

mempunyai kegiatan sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatan 

tersebut bernama taman baca tanggul yang lokasinya berada di pusat 

keramaian masyarakat yaitu di Alun-alun Tanggul, dalam kegiatan tersebut 

PAC IPNU-IPPNU juga menyediakan tempat yang layak serta dilengkapi 

fasilitas penunjang seperti buku, alat tulis, alat gambar.  

Adanya taman baca ini di harapkan bisa menjadi tempat favorit 

masyarakat yang statusnya masih pelajar dalam menumbuhkan budaya 

membaca dan belajar, PAC IPNU-IPPNU Tanggul menjadi salah satu 

organisasi pelajar dijember yang mempunyai program taman baca 

dimasyarakat, PAC IPNU-IPPNU menjadi wadah masyarakat dalam 

menumbuhkan budaya baca masyarakat melalui taman baca/taman literasi. 

Dimasa pandemi ini proses pembelajaran dilakukan secara daring/online, 

dimana siswa dan siswi lebih banyak memegang HP dari pada memegang 
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buku, hal ini akan mengurangi budaya baca siswa maupun masyarakat 

setempat. Melalui Taman baca tanggul diharapkan bisa menumbuhkan minat 

membaca serta minat belajar masyarakat, dengan buku seadanya tidak 

mengurangi rekan PAC IPNU-IPPNU untuk terus mengembangkan Taman 

Baca Tanggul. Taman baca tanggul dilaksanakan pada hari minggu pagi dari 

jam 06.00 sampai jam 09.00 bertempat di alun-alun tanggul.
6
 Kegiatan 

tersebut menjadi menarik karena PAC IPNU-IPPNU menjadi wadah 

masyarakat dalam berliterasi yang mana PAC IPNU-IPPNU menyediakan 

buku dari hasil donasi  

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul : “Peran Ikatan Pelajar Nahdlatul 

Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Ipnu-Ippnu) Dalam 

Kegiatan Gerakan Taman Literasi Untuk Menumbuhkan Budaya 

Literasi Masyarakat Tanggul Di Masa Pandemi” 

B. Fokus Penelitian  

1. Bagaimana peran PAC IPNU-IPPNU dalam kegiatan gerakan taman 

literasi untuk menumbuhkan budaya literasi baca tulis  pada masyarakat di 

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana peran PAC IPNU-IPPNU dalam kegiatan gerakan taman 

literasi untuk menumbuhkan literasi sains pada masyarakat di kecamatan 

Tanggul Kabupaten Jember? 

                                                           
6
 Mughnan, diwawancara oleh penulis,, Tanggul, 21 September 2021 
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3. Bagaimana peran PAC IPNU-IPPNU dalam kegiatan gerakan taman 

literasi untuk menumbuhkan literasi digital pada masyarakat di kecamatan 

Tanggul Kabupaten Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 

1. Mendeskripsikan peran PAC IPNU-IPPNU dalam menumbuhkan budaya 

literasi baca tulis pada masyarakat di Kecamatan Tanggul Kabupaten 

Jember. 

2. Mendeskripsikan peran PAC IPNU-IPPNU dalam menumbuhkan literasi 

sains pada masyarakat di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. 

3. Mendeskripsikan peran PAC IPNU-IPPNU dalam menumbuhkan literasi  

digital pada masyarakat di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi apa 

yangakan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa 

kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Seperti kegunaan 

penelitian bagi peneliti, kampus dan masyarakat secara keseluruhan. 

Kegunaan peneliti harus realistis. Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah 

manfaat penelitian sebagai berikut. 
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1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

wawasan ilmu pengetahuan dan pengembangan keilmuan terkait kegiatan 

gerakan taman literasi untuk menumbuhkan minat baca di kalangan 

masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan 

atau referensi tambahan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah 

secara teori dan praktik. Sehingga bisa menjadi pengalaman dan 

latihan bagi peneliti dalam penulisan karya ilmiah yang lebih baik. 

b. Bagi IPNU-IPPNU  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran 

serta masukan yang positif terkait pengembangan budaya literasi 

khususnya literasi keagamaan. 

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 

Sebagai penambahan literatur untuk melengkapi kepustakaan 

terkait dengan kegiatan gerakan taman literasi untuk menumbuhkan 

minat bacasejenisnya sebagai pengembangan budaya literasi. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi Masyarakat terkait pentingnya budaya literasi dan 
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dapat memberikan informasi terkait adanya gerakan taman Literasi 

sebagai pengembangan budaya membaca. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak 

terjadi kesalahpahaman makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh 

peneliti. Adapun definisi istilahnya sebagai berikut: 

1. PERAN IPNU-IPPNU 

IPNU-IPPU berperan sebagai jembatan dalam mengeksplorasi 

serta mengembangkan bakat dan potensi dalam diri dan menambah 

wawasan keilmuan para pelajar. 

2. Gerakan Literasi Masyarakat 

Gerakan Literasi Masyarakat merupakan gerakan berupa kegiatan-

kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia. 

Sebagai poros pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat, program-

program literasi di masyarakat bertujuan untuk menjaga agar kegiatan 

membangun pengetahuan dan belajar bersama di masyarakat terus 

berlanjut. 

3. Budaya Literasi Masyarakat  

 Literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis secara baik 

untuk berkompetisi secara ekonomis dan lengkap. Budaya literasi 

seseorang tentu tidak muncul dengan sendirinya, tidak ada manusia yang 

terlahir langsung menjadi orang yang literat. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari Bab pendahuluan hingga Bab penutup. Format 

sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Skripsi ini 

membahas beberapa pokok bahasan yang terdiri dari lima bab sebagaimana 

tersusun sebagai berikut : 

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel dan daftar gambar. 

Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan 

sistematika pembahasan. 

Bab dua berisi kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan kajian teori. 

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan 

dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan 

data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. 

Bab empat berisi penyajian data dan analisi data. Pada bagian ini 

membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, 

serta pembahasan temuan. 

Bab lima yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian 

ini adalah akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari 
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penelitian yang telah dilakukan. Serta terdapat saran-saran yang berkaitan 

dengan pmbahasan dari objek penelitian. 

Bagian akhir yang terdiri dari: daftar pustaka, pernyataan keaslian 

tulisan dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan laporan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, 

dan sebagainya). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan 

penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Atika Widya Wati pada tahun 2020 

dengan judul Peran Pengelolah Taman Baca Masyarakat dalam 

Meningkatkan Minat Membaca Masyarakat di Pusat kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) Al-Suroya Metro Hasil penelitian ini yaitu sudah 

dilakukan dengan baik dengan melakukan sosialisasi dengan baik, 

membagikan pamflet kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada 

pengunjung dan juga memberikan bimbingan kepada pengunjung yang 

mengalami kesulitan dalam membaca, memberikan motivator kepada 

pengunjung, serta menyediakan sarana dan prasarana kepada 

pengunjung.
7
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yukram Yusuf pada tahun 2019 

Mahasiswa IAIN Palopo “Peran Literasi Digital Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Peserta Didik MIA (MATEMATIKA IPA) Kelas X di 

                                                           
7
 Atika Widya Wati,“Peran Pengelolah Taman Baca Masyarakat dalam Meningkatkan 

Minat Membaca Masyarakat di Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Suroya Metro 

(Skripsi IAIN METRO, 2020) 
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Madrasah Aliyah Negeri Palopo”. menyatakan bahwaKelemahan literasi 

digital dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di Madrasah 

Aliyah Negeri Palopo yakni mengurangi hubungan silaturahmi antara 

peserta didik dengan guru dan antara peserta didik dengan peserta didik 

lainnya, oleh karena itu dengan adanya alat komunikasi sebagai saran 

untuk memberi kabar melalui chat, telefon dan sebagainya dianggap 

cukup dan dengan hal tersebut pesan yang akan disampaikan akan di 

anggap selesai. 
8
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riri Rizky Maulida pada tahun 2017 Peran 

Taman Bacaaan Masyarakat (TBM) Warabal dalam Mengembangkan 

Minat Baca Anak Melalui Pendar dan Dongeng menyatakan Peran TBM 

dalam pengembangan minat baca memiliki peran sangat penting . hal ini 

dapat di lihat dari kegiatan pendar dan dongeng yang mendapat antusias 

tinggi oleh anak-anak, mendapat respopn positif dari para orang tua, serta 

banyaknya jumlah koleksi buku yang di pinjam.
9
 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Farahdiba Putriana pada tahun 2021 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah“Hubungan 

Antara Kemampuan Literasi Sains Dengan Keterampilan Argumentasi 

Peserta Didik SMA Pada Materi Virus”.Mengatakan bahwaLiterasi 

merupakan kemampuan seseorang dalam memahami dan 

                                                           
8
Yukram YusufPeran Literasi Digital Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik 

MIA (MATEMATIKA IPA) Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri Palopo (Skripsi, IAIN 

Palopo,2019) 
9
Riri Rizky Maulida Peran Taman Bacaaan Masyarakat (TBM) Warabal dalam 

Mengembangkan Minat Baca Anak Melalui Pendar dan Dongeng (UIN syarif hidayatullah, 2017) 
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menginterpretasikan suatu informasi yang didapatkan ketika membaca 

atau menulis pada informasi yang diberikan atau ditemukan
10

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afandi pada tahun 2017 

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “Peran Ikatan Pelajar 

Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Dalam Pemberdayaan 

Pemuda Melalui Pendidikan Di Desa Adiwerna Tegal” menyatakan 

bahwa pemuda memiliki potensi yang sangat besar dalam melakukan 

perubahan. Pemuda adalah sosok yang idealis, memiliki keberanian, 

penuh kreasi, serta menjadi inspirator dengan gagasan-gagasan yang 

brilian. Masyarakat pada umumnya sedang menantikan sosok pemuda 

yang mampu menyelesaikan problem kemanusiaan. 
11

 

Tabel 2.1 

Peneliti Terdahulu 

N0 Nama Judul Persamaan Perbedaan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1  Atika 

Widya 

Wati, 2020 

Peran Pengelolah 

Taman Baca 

Masyarakat dalam 

Meningkatkan 

Minat Membaca 

Masyarakat di Pusat 

kegiatan Belajar 

Masyarakat 

(PKBM) Al-Suroya 

Metro 

a. Sama-sama 

mengkaji 

tentang taman 

bacaan 

b. Sama-sama 

menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

 

Perbedaan skripsi ini dengan 

skripsi terdahulu terletak pada 

pembahasan. Jika skripsi ini 

membahas mengenai cara 

menumbuhkan budaya literasi 

terhadap masyarakat, sedang 

skripsi terdahulu membahas 

tentang cara meningkatkan 

minat baca masyarakat. 

2 Yukram 

Yusuf,2019  

Peran Literasi 

Digital Dalam 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta 

a. Sama-sama 

mengkaji  

tentang peran 

b. Sama-sama 

Perbedaan skripsi ini dengan 

skripsi terdahulu terletak pada 

pembahasan. Jika Skripsi ini 

membahas tentang peran 

                                                           
10

Farahdiba Putriana Hubungan Antara Kemampuan Literasi Sains Dengan 

Keterampilan Argumentasi Peserta Didik SMA Pada Materi Virus (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, 2021) 
11

Ahmad Afandi Peran Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul 

Ulama Dalam Pemberdayaan Pemuda Melalui Pendidikan Di Desa Adiwerna Tegal (Skripsi, 

Jakarta, 2017) 
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Didik MIA 

(MATEMATIKA 

IPA) Kelas X di 

Madrasah Aliyah 

Negeri Palopo 

menggunakan 

jenis 

penelitian 

kualitatif  

IPNU-IPPNU dalam 

menumbuhkan budaya literasi 

terhadap masyarakat, 

sedangkan skripsi terdahulu 

membahas Peran literasi. 

3 Riri Rizky 

Maulida, 

2017 

 

Peran Taman 

Bacaaan 

Masyarakat (TBM) 

Warabal dalam 

Mengembangkan 

Minat Baca Anak 

Melalui Pendar dan 

Dongeng 

a. Sama-sama 

mengkaji  

tentang 

Taman baca  

b. Sama-sama 

menggunakan 

jenis 

penelitian 

kualitatif  

Perbedaan skripsi ini dengan 

skripsi terdahulu terletak pada 

pembahasan. Jika skripsi ini 

membahas mengenai cara 

menumbuhkan budaya literasi 

terhadap masyarakat, sedang 

skripsi terdahulu membahas 

tentang cara mengembangkan 

minat baca anak melalui 

pendar dan dongeng  

4. Farahdiba 

Putriana, 

2021 

Hubungan Antara 

Kemampuan 

Literasi Sains 

Dengan 

Keterampilan 

Argumentasi 

Peserta Didik SMA 

Pada Materi Virus 

 

a. Sama-sama 

mengkaji  

tentang literasi 

b. Skripsi ini 

menggunakan  

menggunakan 

jenis 

penelitian 

kuantitatif  

Perbedaan skripsi ini dengan 

skripsi terdahulu terletak pada 

pembahasan. Jika skripsi ini 

membahas mengenai cara 

menumbuhkan budaya literasi 

terhadap masyarakat , sedang 

skripsi terdahulu membahas 

tentang kemapuan literasi 

sains 

5. Ahmad 

Afandi, 

2017  

“Peran Ikatan 

Pelajar Nahdlatul 

Ulama-Ikatan 

Pelajar Putri 

Nahdlatul Dalam 

Pemberdayaan 

Pemuda Melalui 

Pendidikan Di Desa 

Adiwerna Tegal” 

a. Sama-sama 

mengkaji  

tentang peran  

b. Sama-sama 

mengkaji 

budaya 

membaca  

c. Sama-sama 

menggunakan 

jenis 

penelitian 

kualitatif  

Perbedaan skripsi ini dengan 

skripsi terdahulu terletak pada 

pembahasan. Jika skripsi ini 

membahas mengenai cara 

menumbuhkan budaya literasi 

terhadap masyarakat , sedang 

skripsi terdahulu membahas 

Peran Ikatan Pelajar Nahdlatul 

Ulama-Ikatan Pelajar Putri 

Nahdlatul Dalam 

Pemberdayaan Pemuda 

Melalui Pendidikan Di Desa 

Adiwerna Tegal 

 

Persamaan dari peneliti terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang 

peran, budaya literasi dan taman literasi. Peneliti terdahulu menggunakan 

menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari peneliti 
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terdahulu adalah lebih membahas tentang bagaimana cara meningkatkan 

budaya baca.  

B. Kajian Teori 

1. PERAN 

a. Pengertian peran 

“ Peranan” berasal dari kata peran yang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia ialah sesuatu yang jadi bagian atau memegang 

pimpinan yang terutama jadinya dalam hal atau peristiwa.
12

 

Peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang di kenalkan 

pada individu yang menepati kedudukan sosial tertenhtu.Harapan-

harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan 

oleh karena itu hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, 

merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam 

masyarakat.Sementara peranan itu diatur oleh norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat.Jadi seseorang menduduki suatu posisi 

dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 

Peranan mencangkup tiga hal, yaitu: 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaiaan peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

                                                           
12

Suharso dan Ana retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

lux(semarang:CV Widya Karya,2012),371  
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2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. 
13

 

b. Pengertian IPNU-IPPNU 

Organisasi pelajar IPNU-IPPNU adalah salah satu badan 

otonom dari organisasi masyarakat Nahdlatul Ulamat yang bergerak 

dalam ranah pelajar dan kepemudaan dan bertujuan mencetak kader-

kader NU. IPNU-IPPNU, seperti halnya organisasi lain, memiliki 

budaya organisasi yang sesuai dengan orientasi, arah, dan tujuan 

organisasi itu didirikan.
14

 

c. Fungsi IPNU-IPPNU berfungsi sebagai : 

1) Wadah berhimpun putra dan putri Nahdlotul Ulama’ untuk 

melanjutkan semangat, jiwa, dan nilai-nilai Nahdliyah.  

2) Wadah komunikasi putra dan putri Nahdlotul Ulama’ untuk 

meningkatkan ukhuwah islamiyah dan mengembangkan syari’at 

islam.  

3) Wadah kaderisasi putra dan putri Nahdlotul Ulama’ untuk 

mempersiapkan kader yang menjadi sasaran pembinaan 

sebagaimana ketentuan PD dan PRT IPNU-IPPNU. 

  

                                                           
13

Soejono soekanto, Sosiologi Suatu pengantar,246 
14

Burhan nudin, Peran Budaya Organisasi Ipnu- Ippnu Dalam Pengembangan 

Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Sleman.Jurnal Pendidikan Islam. no 1 (2017):91 
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d. Sikap dan Nilai-nilai IPNU-IPPNU  

1) Menjujung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran agama 

Islam.  

2) Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan 

pribadi. 

3) Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berkhidmah dan 

berjuang. 

4) Menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan, serta kasih 

mengasihi. 

5) Menjunjung tinggi kesetiaan loyalitas kepada agama, bangsa, dan 

negara.
15

 

e. Peran IPNU-IPPNU 

Di era reformasi IPNU dituntut lebih cepat responsif di tengah 

arus perubahan yang tidak menentu, di tengah iklim pragmatism 

sesaat dalam berpolitik dan kebebasan. Maka muncul kesadaran 

bersama untukmengembaliakan IPNU pada garis kelahirannya, yaitu 

kembali ke basis Pelajar dan santri yang telah ditinggalkan. Kesadaran 

ini diperkuat dengan munculnya Deklarasi Makassar pada kongres 

IPNU XIII di Makassar.
16

  

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) berperan sebagai: 

                                                           
15

Burhan Nudin, Peran Budaya Organisasi Ipnu- Ippnu Dalam Pengembangan 

Pendidikan Agama Islam Di Kabupaten Sleman, Jurnal Pendidikan Islam, vol. X, NO.1, 2017. 
16

Muhammad Fachrurrazi, Peranan Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 

dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Ipnuippnu) Dalam Membentuk Jiwa Kepemimpinan 

Siswa Maarif, Jurnal pendidikan dan pembelajaran dasar, Vol.2 No.2 (September 2017): 99 
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1) Wadah berhimpun Pelajar NU untuk melanjutkan semangat 

perjuangan dalam mempertahankan nilai-nilai Nahdliyah. 

2) Wadah komunikasi Pelajar NU untuk menggalang Ukhuwah 

Islamiyah. 

3) Wadah aktualisasi Putra NU dalam mewujudkan kemaslahatan 

ummat. 

4) Wadah kaderisasi putra NU untuk mempersiapkan kader-kader 

generasibangsa. 

Dapat disimpulkan peran dari IPNU tersebut adalah suatu 

organisasi kepemudaan sebagai wadah perhimpunan para remaja 

untuk melanjutkan semangat perjuangan dalam mempertahankan 

nilai-nilai Nahdliyah. Kemudian selain itu sebagai wadah komunikasi, 

wadah aktualisasi dan juga sebagai wadah kaderisasi untuk para 

remaja agar menjadi remaja yang berguna bagi bangsa, kemudian 

selain itu juga mempunyai bekal kepemimpinan.  

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) berperan 

sebagai:  

1) Wadah perhidupan, kreaifitas pelajar putri NU untuk melanjutkan 

kultur nilai - nilai Nahdliyah. 

2) Wadah komunikasi pelajar putri untuk menggalang ukhuwah 

islamiyah. 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran dari IPPNU 

tersebut adalah sebagai wadah perhimpunan, kreatifitas pelajar putri 
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Nahdlatul Ulama. Selain itu juga sebagai wadah komunikasi untuk 

menggalang ukhuwah islamiyah antar pelajar putra maupun putri agar 

terjalin interaksi yang baik antar keduanya maupun interaksi kepada 

masyarakat sekitar. 

f. Struktur dan Perangkat organisasi IPNU-IPPNU 

Pengembangan IPNU – IPPNU di lembaga pendidikan 

merupakan salah satu wujud pengembangan organisasi sebagaimana 

yang diamanatkan oleh kongres XV. Karena segmen IPNU – IPPNU 

adalah pelajar, maka pengembangan organisasi dilembaga pendidikan 

merupakan upaya untuk menguatkan basis kadernya.
17

Dalam struktur 

IPNU – IPPNU, pimpinan komisariat berada dibawah koordinasi 

Pimpinan Anak Cabang (PAC). Secara menyeluruh jika dilihat dalam 

skema struktur organisai, posisi PK dapat dilihat sebagai berikut :  

1) Pimpinan Pusat untuk tingkat Nasional disingkat PP dengan masa 

khidmat 3 tahun  

2) Pimpinan Wilayah untuk tingkat Propinsi disingkat PW dengan 

masa khidmat 3 tahun  

3) Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten / Kota disinkat PC 

dengan masa khidmat 2 tahun  

4) Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat Kecamatan disingkat PAC 

dengan masa khidmat 2 tahun 

                                                           
17

Muhammad Fachrurrazi,Peranan Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 

dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Ipnuippnu) Dalam Membentuk Jiwa Kepemimpinan 

Siswa Maarif,  100. 
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5) Pimpinan Ranting untuk tingkat Desa dengan masa khidmat 2 

tahun. 

6) Komisariat untuk tingkat Lembaga pendidikan yang bersangkutan 

dengan masakhidmat 1 tahun. 
18

 

Dengan melihat struktur diatas, maka PK menempati posisi 

yang sangat strategis dan vital. Dikatakan vital karena bersentuhan 

langsung dengan anggota dan dengan demikian menjadi ujung tombak 

organisasi secara nasional. Dikatakan strategis karena keberadaanya 

dilembaga pendidikan memungkikan PK IPNU-IPPNU mengorganisir 

Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik yang akan menjadi generasi 

mendatang.  

Jadi posisi IPNU-IPPNU di tingkat lembaga 

pendidikan/pondok pesantren / perguruan tinggi, yang merupakan 

pimpinan tertinggi di tingkat lembaga pendidikan disebut pengurus 

Komisariat. 

2. Literasi  

Menurut Esti Swatika Sari dan Setyawan Pujiono dalam jurnal 

budaya literasi menjelaskan bahawa literasi adalah kemampuan berbahasa 

seseorang (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) untuk 

berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Teale 

& Sulzby mengartikan literasi secara sempit, yaitu literasi sebagai 

                                                           
18

Muhammad Fachrurrazi, Peranan Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama 

dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Ipnuippnu) Dalam Membentuk Jiwa Kepemimpinan 

Siswa Maarif,  101. 
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kemampuan membaca dan menulis. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Grabe & Kaplan dan Graff yang mengartikan literacy sebagai kemampuan 

untuk membaca dan menulis (able to read and write). Kemampuan 

membaca dan menulis sangat diperlukan untuk membangun sikap kritis 

dan kreatif terhadap berbagai fenomena kehidupan yang mampu 

menumbuhkan kehalusan budi, kesetiakawanan dan sebagai bentuk upaya 

melestarikan budaya bangsa. Sikap kritis dan kreatif terhadap berbagai 

fenomena kehidupan dengan sendirinya menuntut kecakapan personal 

(personal skill) yang berfokus pada kecakapan berpikir rasional. 

Kecakapan berpikir rasional mengedepankan kecakapan menggali 

informasi dan menemukan informasi.19
 

Literasi tidak hanya sebatas membaca dan menulis saja tetapi juga 

memahami dan mengaktualisasi apa yang dibaca, literasi tidak hanya 

dalam dunia pendidikan melainkan bergandengan pula dengan aspek lain 

seperti ekonomi, politik, dan hukum. Awal mulanya diartikan sebagai 

kemelek-hurufan, kemelek-hurufan hanya menyangkut kemampuan orang 

dalam hal membaca dan menulis, namun seiring berjalannya waktu 

kemelek-hurufan diganti menjadi keberaksaraan. Keberaksaraan ini 

melingkupi segi-segi fungsional dan budaya. 

Menurut Deti Nudiati dan Elih Sudia Permana dalam jurnal 

literasi sebagai kecakapan hidup abad 21 pada mahasiswa menjelaskan 

bahwa dalam Forum Ekonomi Dunia tahun 2015, terdapat 6 literasi dasar 
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yang merupakan kecakapan hidup abad 21 yang wajib dikuasai oleh 

generasi muda seperti mahasiswa. Literasi tersebut mencakup literasi 

bacatulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan 

kewarganegaraan. 

a. Literasi Baca Tulis, merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk 

membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami 

informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks 

tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan 

potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Pada 

kecakapan ini masyarakat diukur kecakapannya dalam membaca, 

menulis mencari informasi baik melalui penggunaan fasilitas fisik 

maupun digital.  

b. Literasi Numerasi, merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk  

1) Bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan 

mengomunikasikan berbagai macam angka dan symbol matematika 

untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam 

konteks kehidupan sehari-hari;  

2) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai 

bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan. 

Pada kecakapan ini masyarakat diukur implementasi literasi 

numerasinya baik melalui penggunaan fasilitas fisik maupun 

digital.  
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c. Literasi Sains, merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk 

mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, 

menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan 

fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran 

bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, 

intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan 

peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Pada kecakapan ini masyarakat 

diukur implementasi literasi sains baik melalui penggunaan fasilitas 

fisik maupun digital.
20

 

Menurut Yusef Firman Narut dan Kanisius Supardi dalam 

jurnal literasi sains peserta didik dalam pembelajaran IPA menjelaskan 

bahwa literasi sains juga didefinisikan oleh AAAS (American 

Association for the Advancement of Science) dengan “Project 2061”, 

sebagai kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, 

mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan untuk menarik 

kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami dan 

membantu membuat keputusan tentang dunia alami dan interaksi 

manusia dengan alam.Sedangkan menurut Gbamanja  dalam Adolphus, 

dkk, mendefinisikan literasi sains sebagai "pengetahuan dan 

pemahaman tentang peristiwa dan kejadian di lingkungan".
21
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d. Literasi Digital, merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk 

menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam 

menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan 

memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh 

hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada kecakapan ini masyarakat dan anggota 

IPNU-IPPNU diukur implementasi literasidigitalnya baik melalui 

penggunaan fasilitas fisik maupun digital. 

Menurut Hary Soedarto Harjono dalam jurnal prospek dan 

implikasidalam pembelajaran bahasa menjelaskan bahwa telah banyak 

definisi tentang “literasi digital’’ diketengahkan oleh para ahli.Dalam 

buku klasik Gilster, literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk memahami dan menggunakan informasi dalam pelbagai format 

yang berasal dari berbagai sumber yang disajikan melalui komputer. 

Istilah ini mengalami pengkhususan dan peluasan makna. Definisi 

mutakhir diketengahkan oleh Hobbs, yang mengemukakan bahwa 

literasi digital merupakan konstelasi pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk berkembang dalam 

budaya yang didominasi oleh teknologi.
22

 

e. Literasi Finansial, pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan  

1) pemahaman tentang konsep dan risiko,  

2) keterampilan, dan  
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3) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang 

efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan 

finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi 

dalam lingkungan masyarakat.  

Pada kecakapan ini masyarakat diukur implementasi literasi 

finansialnya baik melalui penggunaan fasilitas fisik maupun 

digital.  

f. Literasi Budaya dan Kewargaan, merupakan pengetahuan dan 

kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan 

Indonesia. Pada kecakapan ini masyarakat diukur implementasi literasi 

budaya dan kewarganegaraannya baik melalui penggunaan fasilitas 

fisik maupun digital.23 

Literasi membaca dan menulis sudah menjadi bagian 

kebutuhan yang sangat penting. Sebagian besar pakar pendidikan 

menganggap kemampuan literasi membaca dan menulis sebagai suatu 

hak asasi warga negara yang wajib difasilitasi oleh pemerintah selaku 

penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, banyak negara khususnya 

negara maju dan juga berkembang menjadikan kemampuan literasi 

membaca dan menulis sebagai agenda utama pembangunan sumber 

daya manusia agar mampu bersaing dalam era modern. Literasi secara 

tradisi dimaknai sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk 

membaca dan menulis. Dalam konteks modern, literasi merujuk 
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kemampuan membaca dan menulis pada tahap yang memadai untuk 

berkomunikasi dalam suatu masyarakat yang literat.
24

 

Menurut Muslimin dalam jurnal penumbuhan budaya literasi 

melalui peningkatan minat baca masyarakat desa menjelaskan bahwa 

Gong dan Irkham menyebutkan penyebab rendahnya budaya literasi di 

Indonesia adalah masih kurangnya buku bacaan yang tersedia dengan 

harga yang terjangkau. Data laporan yang dirilis oleh UNESCO 

menunjukkan perkembangan penerbitan buku di Indonesia sangat 

terbatas jumlahnya maupun terbitannya. Jika dibandingkan dengan 

Vietnam, Indonesia yang berpenduduk 225 juta hanya memproduksi 

8000 judul buku baru setiap tahun, sementara Vietnam dengan 80 juta 

penduduk telah memproduksi 15.000 judul buku. Padahal Vietnam 

baru merdeka pada tahun 1968, 23 tahun setelah Indonesia merdeka. 

Penyebab kedua dari mesrosotnya budaya literasi adalah rendahnya 

minat baca anak Indonesia. Meningkatkan budaya literasi di kalangan 

generasi muda membutuhkan perhatian penuh dari semua pihak untuk 

menyiapkan berbagai hal terkait dengan budaya atau kebiasaan. 
25

 

Membangun budaya literasi perlu kesadaran diri sendiri dari 

masyarakat, seperti membiasakan membaca buku, majalah, koran atau 

sumber informasi lainnya. Di samping itu, peran pemerintah juga 

dituntut besar, seperti memperkuat dunia pembukuan, memperbanyak 
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taman bacaan atau perpustakaan, mensubsidi buku-buku,membantu 

distribusi buku serta yang paling penting yaitu menggalakkan budaya 

membaca. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas 

membaca dan menulis. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan dengan gencar menggerakan budaya membaca. 

Program tersebut dilaksanakan bertujuan untuk menumbukan 

budipekerti melalui membaca selama lima belas menit sebelum 

kegiatan belajar mengajar di mulai. Hal ini merupakan bentuk dari 

kegiatan pembudayaan membaca atau literasi. 

3. Pengertian Gerakan Literasi Masyarakat 

Gerakan Literasi Masyarakat merupakan gerakan berupa kegiatan-

kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia. 

Sebagai poros pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat, program-

program literasi di masyarakat bertujuan untuk menjaga agar kegiatan 

membangun pengetahuan dan belajar bersama di masyarakat terus 

berdenyut dan berkelanjutan. Gerakan Literasi Masyarakat yang sejalan 

dengan Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan Literasi Keluarga 

diharapkan dapat melahirkan dan menumbuhkan simpul-simpul 

masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi tingkat tinggi. Berikut 

ini adalah strategi yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan 

literasi di masyarakat.  
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a. Peningkatan Kapasitas Fasilitator 

1) Penyediaan modul-modul pelatihan dan penyuluhan untuk 

berbagai kalangan profesi dan elemen masyarakat; dan  

2) Pelatihan oleh komunitas penulis, penerbit, dan perguruan tinggi 

untuk pegiat literasi dalam membuat bahan bacaan dan 

menciptakan kegiatan-kegiatan berbasis literasi untuk anggota 

masyarakat yang didampingi.  

b. Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Bacaan Bermutu  

1) Pengoptimalan sumber belajar yang tersedia untuk masyarakat 

umum agar dapat digunakan oleh semua kalangan, seperti 

museum, perpustakaan umum, galeri seni dan budaya, dan lain -

lain;  

2) Penyediaan koleksi bahan bacaan dengan berbagai jenis tema di 

perpustakaan umum atau daerah;  

3) Pemanfaatan akses internet untuk menjangkau bahan belajar 

daring; dan  

4) Penerjemahan bahan belajar yang berkaitan dengan literasi.  

c. Perluasan Akses terhadap Sumber Bacaan dan Cakupan Peserta 

Belajar  

1) Penyediaan pojok baca di ruang publik, seperti terimal, halte, 

stasiun, bandara; di kantor pelayanan masyarakat, seperti bank, 

kantor pajak, rumah sakit, dan lain-lain;  
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2) Pelaksanaan kampanye literasi untuk menyebarluaskan informasi 

dan kegiatan literasi kepada masyarakat;  

3) Pengondisian fasilitas umum yang kaya literasi; dan  

4) Penyebarluasan informasi mengenai sumber belajar daring. 

d. Peningkatan Pelibatan Publik  

1) Pembentukan komunitas literasi yang melibatkan masyarakat luas; 

dan  

2) Pelibatan BUMN dan DUDI pada kegiatan literasi.  

e. Penguatan Tata Kelola  

1) Pengintegrasian kegiatan literasi dalam berbagai kegiatan 

masyarakat;  

2) Pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa/daerah untuk 

menjalankan kegiatan literasi; dan  

3) Penguatan kerja sama antarpusat belajar di masyarakat, seperti 

TBM dan PKBM. 
26 

PAC IPNU-IPPNU Tanggul menggunakan Literasi Baca Tulis, 

yang mana merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, 

menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk 

menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk 

mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk 

berpartisipasi di lingkungan sosial. Pada kecakapan ini masyarakat diukur 

kecakapannya dalam membaca, menulis mencari informasi baik melalui 
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penggunaan fasilitas fisik maupun digital. PAC IPNU-IPPNU Tanggul 

menggunakan buku seaadanya dari hasil donasi para donatur, dan 

memberikan tanya jawab kepada masyarakat terutama anak-anak dan 

remaja untuk memperluas wawasan atau informasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif.Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan 

menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari 

tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. 

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian 

ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata 

dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung 

dan mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan tidak 

menganalisis angka-angka.
27

 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelilti adalah studi kasus, yang 

bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan 

gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Pilihan terhadap metodologi 

ini adalah karena fenomena yang akan diteliti merupakan sebuah kasus yang 

membutuhkan pengkajian deskriptif yang mendalam, yaitu mengetahui 

gambaran implementasi proses kegiatan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak 

dilakukan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah  PAC IPNU-IPPNU 

di Kecamatan Tanggul Kabupaten jember.Lokasi itu dipilih atas dasar 
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pertimbangan bahwa PAC IPNU-IPPNU Tanggul merupakan salah satu 

organisasi pelajar Islam yang mempunyai kegiatan sosial yang berinteraksi 

dengan masyarakat. Kegiatan tersebut bernama taman baca masyarakat yang 

lokasinya berada di pusat keramaian masyarakat yaitu di Alun-alun Tanggul, 

dalam kegiatan tersebut PAC IPNU-IPPNU juga menyediakan tempat yang 

layak serta dilengkapi fasilitas penunjang seperti buku, alat tulis, alat gambar 

serta beberapa mainan tradisional egranguntuk mengedukasi  anak-anak di 

taman baca.Buku yang ada di Taman Baca Tanggul didapat dari donatur. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian disini adalah informan yang dapat memberikan 

informasi terkait data yang akan dicari. Penentuan sumber data pada orang 

yang diwawancarai dilakukan dengan teknik Purposive, yaitu dipilih dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu.
28

 Dengan demikian informan yang dipilih 

dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap bersangkutan dan 

memahami tentang tujuan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun informan 

yang dipilih dalam subjek penelitian ini adalah: 

1. Mughnan Faroid selaku Ketua PAC IPNU: Mughnan sebagai ketua IPNU 

yang berperan dan bertanggung jawab mengkoordinir pada Taman Baca 

Tanggul  

2. Nur Amalia selaku ketua PAC IPPNU: Nur Amalia sebagai ketua IPPNU 

yang berperan dan bertanggung jawab mengkoordinir pada Taman Baca 

Tanggul  
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3. Husni Azhuri selaku  Departemen dakwah PAC IPNU-IPPNU : Husni 

yang berinisiatif dalam mendirikan Taman Baca sekaligus yang 

menjalankan kegiatan Taman Baca Tanggul.  

4. Hilda selaku masyarakat Tanggul : Hilda sering mendampingi anaknya di 

setiap kegiatan Taman Baca Tanggul. 

5. Yanto selaku masyarakat Tanggul : Yanto sering membaca dan meminjam 

buku. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data-data peneliti dari sumber subjek maupun 

sampel penelitian. teknik pengumpulan data merupakan kewajiban karena 

teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk 

menyusun instrumen penelitian. instrumen penelitian merupakan seperangkat 

peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data 

penelitian.
29

 

Adapun pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Observasi  

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data observasi 

merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan.
30

Jenis observasi 

yang akan peneliti lakukan ialah menggunakan observasi partisipasif. 

Partisipasi yang dilakukan berupa partisipasi pasif, jadi dalam hal ini 
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peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlihat 

dalam kegiatan tersebut. 

Hasil Observasi direkam dengan baik, peneliti menggunakan alat 

pencatat hasil observasi dan alat perekam kegiatan (smart phone). Teknik 

ini menggunakan pengamatan independen atau penginderaan langsung 

terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Dalam hal ini 

peneliti akan melakukan penelitian terhadap beberapa objek yang diamati: 

a. Mengamati peran PAC IPNU-IPPNU dalam kegiatan gerakan taman 

literasi untuk menumbuhkan budaya literasi baca tulis  pada 

masyarakat di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. 

b. Mengamati peran PAC IPNU-IPPNU dalam kegiatan gerakan taman 

literasi untuk menumbuhkan literasisains pada masyarakat di 

kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. 

c. Mengamati peran PAC IPNU-IPPNU dalam kegiatan gerakan taman 

literasi untuk menumbuhkan literasi digital pada masyarakat di 

kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu di dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu sebelum diadakan 

wawancara terlebih dahulu menetapkan masalah dan pertanyaan yang 
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diajukan kemudian peneliti menggunakan pertanyaan tersebut hingga 

informan menjawab dengan keterangan panjang. Peneliti juga dapat 

mengajukan pertanyaan di luar pedoman wawancara yang telah ditentukan 

untuk semakin memperdalam data penelitian. Peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data wawancara dengan tujuan mendapatkan 

informasi secara jelas dan mendalam. Adapun data yang ingin diperoleh 

oleh peneliti berkaitan dengan kegiatan Taman Baca Tanggul sedangkan 

informan yang dapat memberikan jawaban diantaranya Ketua PAC IPNU-

IPPNU, Departemen Dakwah, dan masyarakat sekitar.  

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif 

yang berupa foto-foto, catatan khusus, dan sebagainya. Keuntungan 

pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi ialah biayanya 

relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. data-data yang dikumpulkan 

dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, 

sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan 

wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung 

didapat dari pihak pertama. 
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E. Analisis Data 

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil 

wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, 

pendapat, teori, atau gagasan yang baru. Analisis merupakan mengolah 

datamengorganisir data, memecahkan dalam unit-unit yang lebih kecil, 

mencari pola dan tema-tema yang sama.
31

 

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data dengan metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal 

dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya.Kemudian 

dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau 

realitas.  

Berikut merupakan tiga alur kegiatan dalam analisis data dengan 

model interaktif menurut Miles dan huberman yaitu: 

1. Kondensasi data (data condensation) Kondensasi data merujuk pada 

proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, 

dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari 

catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen 

dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa proses kondensasi data 

ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data 

tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut 

                                                           
31

Raco, Metode Penelitian Kualitatif “Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya”, 121. 



 

 

 

 
 

37 

dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh 

peneliti.  

2. Penyajian data (data display) Penyajian data merupakan sebuah 

pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian 

data di sini ini juga membantudalam memahami konteks penelitian karena 

melakukan analisis yang lebih mendalam.  

3. Penarikan kesimpulan (conclussions drawing) Penarikan kesimpulan di 

sini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data mencari 

pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan 

dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data 

yang diperoleh peneliti.
32

 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah usaha meningkatkan drajat kepercayaan data. 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh 

dapatdipertanggungjawabkan dari segala segi.
33

 Dalam hal pemeriksaan 

terhadap keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Dalam penelitisn ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan 

triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas darta yang dilakukan dengan 
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Mattew B. Milles Dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 
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mengecek data yang sama melalui teknik yang berbeda.
34

 Adapun alasan 

peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik yaitu untuk 

menguji valid tidaknya data dengan cara mengetahuinya dari berbagai sumber 

dan berbagai teknik/ cara. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Pada tahap penelitian ini peneliti menguraikan rencana pelaksanaan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian 

pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada 

penulisan laporan. dalam penelitian dilakukan beberapa tahap yaitu  

1. Tahap pra lapangan  

a. Menentukan tempat penelitian Peneliti menetapkan Tempat penelitian 

yang diteliti oleh peneliti.sebelum membuat judul penelitian 

melakukan observasi terlebih dahulu ke tempat penelitian. Tempat 

penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah PAC IPNU-IPPNU 

Tanggul, Jember.  

b. Menyusun rancangan penelitian Peneliti menetapkan beberapa hal 

sebagai berikut judul penelitian latar belakang penelitian fokus 

penelitian tujuan penelitian manfaat penelitian dan metode penelitian  

c. Mengurus surat perizinan Peneliti meminta surat izin untuk melakukan 

penelitian ke bagian akademik fakultas yang kemudian diserahkan 

kepada ketua PAC IPNU-IPPNU di Tanggul untuk mengetahui apakah 

diizinkan atau tidak. 
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d. Melihat keadaan lapangan  

Peneliti melakukan penilaian untuk lebih mengetahui objek penelitian 

pada lingkungan. 

e. Memilih informan  

Pada tahap ini peneliti memilih informan untuk mendapatkan 

informasi yang terkait dengan judul penelitian  

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian  

Peneliti menyiapkan beberapa perlengkapan untuk membantu peneliti 

dalam memperoleh data ketika melakukan penelitian di PAC IPNU-

IPPNU Tanggul, Jember seperti alat tulis-menulis, kamera dan alat 

rekam. Peneliti juga menyiapkan beberapa pertanyaan untuk 

wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Tahap kegiatan lapangan  

a. Memasuki lapangan penelitian setelah mendapatkan izin penelitian di 

PAC IPNU-IPPNU Tanggul, Jember peneliti memasuki tempat 

penelitian dan mulai melakukan penelitian.  

b. Konsultasi dengan pihak berwenang dan yang berkepentingan. 

Peneliti melakukan konsultasi dengan pihak yang berkepentingan di 

tempat tersebut agar penelitian mudah dilakukan. 

c. Mengumpulkan data Peneliti mengumpulkan data di PAC IPNU-

IPPNU Tanggul, Jember melalui metode observasi terkait dengan 

Peran IPNU-IPPNU dalam kegiatan Taman Literasi untuk 

menumbuhkan budaya literasi masyarakat Tanggul di masa pandemi 
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dalam penelitian ini peneliti memilih masyarakat yang sedang 

membaca untuk dijadikan sebagai objek penelitian 

d. Menyempurnakan data yang belum lengkap Peneliti menyempurnakan 

data-data yang telah diperoleh seperti data-data dan beberapa 

dokumentasi lainnya.  

3. Tahap akhir penelitian 

a. Menganalisis data Setelah data sudah terkumpul semua maka peneliti 

mulai menganalisa data sesuai dengan hasil temuan di lapangan. 

b.  Mendeskripsikan data dalam bentuk laporan Setelah peneliti selesai 

melakukan sebuah penelitian, peneliti menyajikan data dan membuat 

laporan penelitian dari hasil dengan mendeskripsikan data dan 

mengambil kesimpulandari hasil penelitian. 

c. Merevisi laporan Laporan hasil penelitian dikonsultasikan kepada 

dosen pembimbing untuk direvisi, ditambah beberapa masukan dari 

dosen pembimbing, dan dilanjutkan sampai penelitian ini 

terselesaikan, siap dipertanggungjawabkan di depan penguji yang 

kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak yang terkait.
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

IPNU – IPPNU tanggul merupakan salah satu Organisasi pelajar di 

tanggul yang didirikan oleh KH. Ma’sum Zubair pada 12 desember 1980, 

beliau merupakan pendiri PAC IPNU IPPNU (pimpinan anak cabang ikatan 

pelajar nahdlatul ulama dan ikatan pelajar putri nahdlatul ulama) kecamatan 

tanggul. Dalam perjalanan keorganisasian NU, beliau berawal dari ketua pac 

tanggul, pengurus cabang (PC), Pengurus wilayah (PW), hingga beliau 

diangkat menjadi sekerataris IPNU Pusat di jakarta pada tahun 1998. 

Dalam perjalanannya PAC IPNU tanggul telah banyak memberikan 

kontribusi besar bagi masyarakat tanggul, khususnya di bidang keagamaan 

seperti pengajian umum dan sholawatan dalam perayaan hari besar islam 

(PHBI), bahkan juga mengadakan seminar umum terkait dengan kebangsaan 

pada setiap bulan agustus. Juga dalam bidang sosial kemanusiaan seperti 

mengadakan aksi kemanusiaan peduli bencana banjir yang terjadi di bangsal 

pada tahun 2020 dan di semboro pada tahun 2021, juga seperti santunan anak 

yatim dan berbagai kegiatan lainnya.  

Pun juga dalam bidang kuwirausahaan PAC IPNU IPPNU juga aktif 

menyelenggarakan bazar makanan di depan kantor majelis Wakil Cabang 

Nahdlatul ulama (MWCNU) tanggul pada waktu perayaan Haul Akbar Habib 

Sholeh Tanggul. Sebelum melaksanakan acara bazar tersebut para pengurus 

PAC IPNU IPPNU tanggul telah banyak berlatih untuk membuat aneka 
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makanan yang lezat sehingga bisa menambah wawasan para pengurus PAC 

IPNU IPPNU sendiri dalam bidang kewirausahaan.
35

 

Seperti itulah segelintir kegiatan PAC IPNU IPPNU yang langsung 

berinteraksi dengan masyarakat umum, namun ada satu kegiatan yang 

menurut peneliti unik dan perlu unuk dikaji lebih dalam lagi, yaitu usaha 

keras dari Pengurus PAC IPNU IPPNU dalam menumbuhkan budaya baca 

masyarakat tanggul yang kemudian disebut dengan “taman baca tanggul”, 

kegiatan tersebut sangatlah unik dan bagus sekali untuk diberi aprsiasi lebih 

di tengah kebiasaan masyarakat yang sudah mulai terbiasa dengan 

kesenangan-kesenangan dunia yang bisa mengancam terhadap pendidikan 

dan pengtahuan masyarakat tanggul tersebut, seperti kebiasaan masyarakat 

tanggul yang lebih senang bermain game online dari pada membaca buku, 

lebih sering membuka HP dari pada membuka buku. 

Taman baca tanggul merupakan salah satu bukti bahwa PAC IPNU 

IPPNU tanggul sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan 

masyarakat tanggul.Program ini merupakan salah satu usaha pengurus PAC 

IPNU IPPNU tanggul dalam menyelamatkan masyarakat tanggul dari 

kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. 

Meraka bergotong royong untuk mendirikan taman baca tersbut, mulai dari 

penataan tempat, mengumpulkan buku-buku literasi,  sampai mengatur 

jadwal untuk menjaga taman baca tersebut.  
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1. Sejarah Taman Baca Tanggul  

Berikut hasil wawancara dengan saudari Nur Amalia selaku ketua 

IPPNU.“Taman baca tanggul ini sejenis lapak buku-buku yang 

menyediakan berbagai macam buku untuk di baca maupun di pinjam.Ide 

ini muncul dari anggota departemen dakwah PAC IPNU-IPPNU tanggul 

yakni Muhammad Yordan Fitroni. Ide ini sudah lama di pikirkan tapi 

belom bisa terealisasikan karena belum menemukan wadah yang tepat atau 

cirkel yang kurang tepat dan akhirnya PAC tanggul yang menjadi 

penggerak Taman baca tanggul. Semua pengurus PAC IPNU-IPPNU ikut 

menggerakkan taman baca tanggul, adanya taman baca ini semua pengurus 

PAC IPNU-IPPNU ingin meningkatkan minat baca anak-anak maupun 

remaja, taman baca ini lebih di khususkan untuk anak-anak di tanggul. 

Berdirinya taman baca atau awal program kerja itu pada tanggal 21 

februari 2021 .taman baca di laksanakan setiap hari minggu pukul 06.00 

sampai pukul 09.00, jika banyak pengunjung yang masih membaca waktu 

bisa menyesuaikan sampai pengunjung selesai membaca. Taman baca 

tanggul pernah berkolaborasi dengan teman-teman KKN dari iain jember, 

dan teman-teman KKN membuka stan di Kampung sakinah”.  
36

 

Adapun program departemen dakwah: 
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Nur Amalia, diwawancara oleh penulis,, Tanggul, 07 Oktober 2021 
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Tabel 4.1 

Buku Taman Baca 

No Topik Buku 
Jumlah 

buku  

1. Buku cerita 20 

2. Novel  25 

3. Sejarah  17 

4.  Panduan agama 23 

5. Buku kewirausahaan  8 

6. Buku tokoh-tokoh indonesia 12 

7. Sketsa mewarnai  6 

8. Buku pesantren  10 

  sumber : Departeman dakwah PAC IPNU-IPPNU Tanggul  

2. Visi dan Misi IPNU-IPPNU Tanggul 

a. Visi  

Menjadikan IPNU-IPPNU Tanggul sebagai pusat kegiatan pelajar NU 

kecamatan tanggul  

b. Misi   

1. Menanamkan nilai-nilai keaswajaan baik secara kultur maupun 

struktural  

2. Memaksimalkan kaderisasi  

3. Aktif dalam kegiatan sosial
37
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Tabel 4.2 

Program Kerja PAC IPNU-IPPNU Tanggul 

No Nama Departemen Program Kerja 

1 Departemen Organisasi 

 

 

 

 

1. Mengadakan perkumpulan seminggu sekali 

2. Mengadakan anjangsana sebulan sekali 

kerumah pengurus PAC/Ranting 

3. Mengadakan liburan 2 bulan sekali 

2 Departemen Kaderisasi 

 

 

 

 

1. Pengadaan Makesta di Al Hasan Karanglo 

2. Pengadaan Makesta Al Majidi 

3. Makesta PAC Tanggul 

3 Departemen Jaringan 

Pesantren dan Sekolah 

 

 

 

1. Silaturahim antara Pengurus PAC Tanggul 

dengan Pengasuh Pesantren di Al Hasan 

2. Silaturahim antara Pengurus PAC Tanggul 

dengan Pengasuh Al Majidi 

3. Silaturahim antara pengurus PAC Tanggul 

dengan Pengasuh An Najah (Abi Solihin) 

4 Departemen Dakwah 

 

 

 

1. Tahlil dan Ngaji NU 

2. Ngaji Fathul Qarib 

3. Ngaji Nahwu Sharaf 

4. Literasi Buku 

5. Ziarah Makam 

6. Ngaji Al Quran 

7. Ngajar di Kampung Sakinah 

5 Departemen Bakat Minat 

Olahraga, Seni, dan 

Budaya 

 

 

 

 

1. Olahraga Badminton 

2. Olahraga Renang 

3. Seni Hadrah 

4. Olahraga Futsal (Sparing antar Kecamatan) 

5. Tilawah 

6. Media 

6 Departemen Pers dan 

Penerbitan 

 

 

 

 

1. Menciptakan kader yang pandai membuat 

berita yaitu Rekan Mughni dan Rekan Dilla 

Sumber: Sekertaris PAC IPNU 
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B. Penyajian dan Analisis Data 

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai 

penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang dianalisis, sehingga dari 

data yang dianalisis tersebut akan dihasilkan suatu kesimpulan dalam 

penelitian ini. Sesuai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan data dengan berdasarkan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh di sesuaikan 

dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.  

Budaya literasi merupakan kegiatan berfikir yang diikuti proses 

membaca dan menulis akan menciptakan sebuah karya. Literasi atau melek 

media, teknologi, dan informasi sangat penting di zaman sekarang sebagai 

penunjang kehidupan. 

PAC IPNU-IPPNU Tanggul merupakan salah satu organisasi pelajar 

yang melakukan kegiatan sosial di masyarakat yang lokasinya di tempat 

ramai. Kegiatan tersebut bernama taman baca masyarakat yang kegiatannya 

membaca, menulis, menggambar serta bermain yang difasilitasi oleh PAC 

IPNU-IPPNU Tanggul. 

Data yang dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul dalam kegiatan Gerakan Taman 

Literasi untuk menumbuhkan budaya Literasi baca tulis  pada 

masyarakat di Kecamatan Tanggul  

Penelitian ini dilaksanakan di IPNU-IPPNU Tanggul Jember 

dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 
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Berikut ini paparan data wawancara dengan saudara Mughnan Faroid 

selaku Ketua PAC IPNUbeliau menguraikan pendapat bahwa: 

Sangat berperan, karena kami adalah yang menentukan ada 

tidaknya taman baca tanggul  kalau misalnya kami tidak aktif 

mungkin taman baca tidak akan berdiri sampai sekarang, untuk 

mendirikan taman baca awalnya saya sendiri sangat ragu tentang 

program ini karena dari PAC IPNU-IPPNU sekabupaten jember itu 

jarang ada bahkan tidak ada sama sekali kegiatan program taman 

bacaseperti ini, jadi mau tidak mau saya sudah menyetujui program 

tersebut kemudian berjalan dengan lancar terus akhirnya berjalan 

rutin.
38

 

 

Hal ini juga ditegaskan oleh saudari Nur Amalia selaku Ketua 

PAC IPPNU. Beliau menguraikan pendapat bahwa 

Perannya ya sangat penting bagi gerakan literasi ini setiap 

minggunya ya kami yang jaga, kami yang buka tutup taman 

literasinya disetiap minggu.Program taman baca tanggul sudah 

mulai berjalan kurang lebih.
39

 

  

Selaras dengan pendapat ketua PAC IPPNU Tanggul, saudara 

Muhammad Husni Azhuri selaku departemen dakwah IPNU-IPPNU 

mengungkapkan bahwa : 

Peran kami memfasilitasi masyarakat sekitar dengan buku-buku 

yang kami kumpulkan dari hasil donasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan minat baca masyarakat tanggul.40
 

 

Peneliti mengamati bahwa selama berada di taman literasi  PAC IPNU-

IPPNU sangat berperan dalam gerakan taman literasi ini karena mereka 

yang menjadi wadah untuk masyarakat dan memfasilitasi masyarakat 

dengan buku guna untuk menumbuhkan budaya literasi pada masyarakat 

tanggul.
41
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Mughnan, diwawancara oleh penulis, Tanggul 03 Oktober 2021 
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Nur Amalia, diwawancara oleh penulis, Tanggul 07 Oktober 2021 
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Husni, diwawancara oleh penulis, Tanggul 07 Oktober 2021 
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 Observasi di taman baca tanggul, Tanggul 03 Oktober 2021 
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Gambar 4.1 

Kegiatan Taman Baca Tanggul
42

 

 

Sesuai dengan dokumentasi diatas adapun pelaksanaan kegiatan literasi 

yakni di laksanakan pada hari minggu dari jam 06.00 sampai jam 09.00. 

seperti yang dikemukakan oleh Mughnan Faroid selaku Ketua PAC IPNU 

yang bertanggung jawab atas program taman baca masyarakat Tanggul. 

Beliau menguraikan pendapat bahwa: 

Pelaksanaan taman baca tanggul di laksanakan pada hari minggu 

dari jam 06.00 sampai jam 9 pagi,masyarakat sedikit yang mampir 

ke lapak kami ketika hari minggu dan lama kelamaan sebagian 

masyarakat itu paham kalau setiap minggu itu ada taman baca, 

selain membaca kegiatan lain  kami menyediakan permainan 

tradisional terus kegiatan menggambar untuk anak-anak yang 

masih belum bisa membaca kita sediakan, jadi sediakan pensil 

warna krayon dan alat menggambar jadi itu juga menariklah.
43

 

Hal ini di pertegas oleh saudari Nur Amalia. Beliau menguraikan pendapat 

bahwa 

Program taman baca tanggul sudah mulai berjalan kurang lebih 7 

bulan yang lalu mas. Jadi kita bawa tikar lalu kita membawa buku 

sekitar 2 kardus dan buku itu kita tata diatas tikar. Pelaksanaan 

taman baca tanggul pada hari minggu jam 06.00 sampai jam 09.00, 
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 Dokumentasi di taman baca tanggul, Tanggul 10 Oktober 2021 
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Mughnan, diwawancara oleh penulis, Tanggul 03 Oktober 2021 
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kita mengajak orang-orang yang lagi joging seperti anak-anak, 

remaja, maupun orang yang sudah berkeluarga untuk mampir di 

stand kita. Kita menyediakan beberapa macam buku seperti Buku 

pelajaran, novel, cerpen, buku politik, buku motivasi, buku 

mewarnai lengkap. Buku-buku ini kita dapatkan dari donatur, 

penerbit buku dan teman-teman IPNU-IPPNU.
44

 

Hal serupa juga dikemukakan oleh saudara Muhammad Husni Azhuri  

Pelaksanaan taman baca tanggul di laksanakan pada hari minggu 

dari jam 06.00 sampai jam 9 pagi, awalnya kita membawa buku ke 

alun-alun tanggul dan meletakkan buku di atas tikar, dan kita 

menata buku tidak sembarangan tapi kita menata buku semenarik 

mungkin sehingga masyarakat yang melihat itu tertarik untuk 

membacanya, nah setelah itu kita buka terkadang ya kita jalan-

jalan keliling alun-alun untuk mengajak adik-adik atau masyarakat 

sekitar alun-alun tanggul yang sedang istirahat dari olahraganya itu 

untuk membaca dan terkadang kami juga memberikan pertanyaan-

pertanyaan terkait pendidikan umum.
45

 

 

Beberapa masyarakat tanggul juga sangat bersyukur dan 

berterimakasih kepada pelajar IPNU-IPPNU tanggul karena dengan 

adanya taman baca tersebut mempermudah anak anak dalam belajar. 

Hilda salah satu masyarakat yang sering berkunjung ke taman baca 

mengatakan bahwa: 

Saya sangat senang dengan adanya taman baca ini memudahkan 

anak saya untuk belajar sekaligus bermain di alun-alun. Di taman 

baca ini juga ada fasilitas menggambar secara gratis jadi anak-anak 

merasa senang"
46

 

 

Senada dengan pendapat Hilda, Yanto  selaku masyarakat tanggul 

juga memberikan tanggapan mengenai program IPNU dan IPPNU 

Tanggul, dia mengatakan bahwa 
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Nur Amalia, diwawancara oleh penulis, Tanggul 07 Oktober 2021 
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Husni, diwawancara oleh penulis, Tanggul 10 Oktober 2021 
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 Hilda, diwawancara oleh penulis, Tanggul 10 Oktober 2021 
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Alhamdulillah masih tetap berjalan meskipun di masa pandemi ini 

kami sebagai masyarakat sangat senang di masa pandemi ini ada 

taman baca tanggul, ada ruang membaca, ada tempat membaca 

gratis jadi kami yang belom punya buku, belom punya novel, 

ingin membaca novel bisa membaca novel di taman baca tanggul 

tersebut, meskipun kita di wajibkan memakai masker dan 

menjauhi kerumunan tersebut. Ya alhamdulillah meskipun di masa 

pandemi program taman baca tanggul masih tetap berjalan dan 

kita masih bisa membaca buku gratis.
47

 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

pelaksanaan program taman baca tanggul di laksanakan pada hari minggu 

dari jam 06.00 sampai jam 9 pagi, Taman Baca Tanggul ini berada di 

Alun-alun Tanggul, teman-teman PAC IPNU-IPPNU setiap minggunya 

membawa tikar dan kardus yang berisibuku lalu menata buku diatas tikar, 

pengunjung mayoritas anak-anak dan orangtua. Tidak hanya membaca 

Kegiatan PAC IPNU-IPPNU yaitu mewarnai untuk anak-anak agar anak 

yang belum bisa membaca dan bosan membaca mempunyai kegiatan lain, 

disana juga disediakan alat mewarnai seperti krayon dan sketsa gambar.
48

 

2. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul dalam kegiatan Gerakan Taman 

Literasi untuk menumbuhkan Literasi sains pada masyarakat di 

Kecamatan Tanggul  

IPNU-IPPNUTanggul berupaya meningkatkan literasi sains baca 

agar masyarakatmampu mengidentifikasikan pertanyaan dan memperoleh 

pengetahuan baru. 
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Yanto, diwawancara oleh penulis, Tanggul 10 Oktober 2021 
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Observasi, di Taman Baca Tanggul, 10 Oktober 2021 
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Sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh saudara 

Mughnan Faroid selaku Ketua PAC IPNU, mengatakan bahwa : 

Setiap hari minggu anggota PAC IPNU-IPPNU tanggul 

menyempatkan memberikan pertanyaan sekaligus informasi baru 

terkait fenomena atau kejadian yang ada pada saat ini, contohnya 

pandemic covid, tempat kejadian bencana alam agar masyarakat 

lebih waspadah dan bisa mengambil hikmah dari kejadian 

tersebut. Memberikan pertanyaan terkait tokoh-tokoh yang ada di 

jember, Sudah banyak yang kami lakukan yang pertama moment 

hari-hari istimewa atau hari-hari penting yaitu hari kemerdekaan, 

peringatan maulid nabi dan hari besar islam kami juga 

menyuguhkan daya tarik seperti saat bulan agustus kami 

memberikan kaos gratis kepada pembaca yang bisa menjawab 

pertanyaan ataupun sekarang peringatan maulid nabi kami 

menyediakan gambar kaligrafi bagi anak-anak kecil untuk 

menggambar.
49

 

 

Sebagaimana juga disampaikan oleh saudari Nur amalia selaku 

Ketua PAC IPPNU tanggul. Mengatakan bahwa : 

Pada event kemerdekaan PAC IPNU-IPPNU Tanggul  memberikan 

pertanyaan – pertanyaan seputar ke-indonesia-an kepada 

masyarakat khususnya anak-anak di seketar alun-alun tanggul. 

PAC IPNU-IPPNU juga menyediakan baju atau kaos untuk anak 

yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mayoritas anak-anak 

banyak yang masih kesulitan dalam menjawab dan itu menjadi 

sebuah pengetahuan baru untuk semua pengunjung taman baca 

tanggul.
50

 

 

Peneliti mengamati bahwa selama berada di  Taman Literasi 

Teman PAC IPNU-IPPNU melakukan berbagai kegiatan salah satunya 

memberikan pertanyaan kepada masyarakat yang sedang membaca atau 

sedang berkunjung ke Taman Baca Tanggu .Kegiatan semacam ini 

menurut peneliti memang penting untuk dilakukan karena dengan 

kegiatan tersebut secara otomatis masyarakat akan semakin termotivasi 
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untuk meningkatkan budaya baca.Memberikan pertanyaan kepada 

pengunjung untuk mengasah pengetahuan dan memberikan pengetahuan 

baru bagi yang tidak bisa menjawab. Memberikan hadiah (reward) agar 

menarik minat masyarakat untuk terus membaca.
51

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.2                                                    Gambar 4.3 

       Memberikan pertanyaan 
52

                           Memberikan hadiah  

(reward)
53

 

 

Lebih lanjut berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada saudara muhammad husni azhuri selaku departemen dakwah 

IPNU-IPPNU tanggul. Mengatakan bahwa : 

Taman Baca Tanggul pernah berkolaborasi dengan KKN UIN 

KHAS Jembar yang bertempat di dusun Krajan dan biasa dikenal 

dengan kampung Sakinah. Awalnya kami berdiskusi dengan 

peserta KKN yang mana didalam diskusi tersebut peserta KKN 

akan mengadakan kegiatan literasi bulu di lokasi KKN. Anggota 

PAC Tanggul menyiapkan buku yang akan dibawa ke lokasi KKN, 

setelaah itu kami menata buku semenarik mungkin, kami diberi 

waktu untuk sekedar perkenalan dan memberi sedikit wawasan 

kepada anak-anak kampung sakinah mengenai pentingnya 

berliterasi (membaca buku), anggota PAC membagi kelompok dan 

setiap kelompok dipandu oleh peserta KKN, pemandu kelompok 

memberikan sketsa gambar pahlawan untuk diwarnai  

sekaligusmemberitahu nama pahlawan yang ada digambar. Sketsa 

gambar dikumpulkan dan anggota PAC maupun peserta KKN 
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memberikan pertanyaan terkait gambar yang sudah diwarnai. Bagi 

yang bisa menjawab akan diberi reward berupa kaos.”
54

 

 

Beberapa masyarakat tanggul memberikan pernyataan tentang 

kegiatan literasi sains yang ada di Taman Baca Tanggul.Hilda mengtakan 

bahwa : 

 

Kalau menurut saya dalam literasi sains PAC IPNU-IPPNU ini 

selalu memberikan informasi baru kepada pengunjung dengan 

memberikan pertanyaan terkait fenomena yang terjadi pada saat 

ini, dan juga PAC IPNU-IPPNU memberikan pertanyaan terkait 

nasionalisme, apabila masyarakat bisa menjawab akan 

mendapatkan reward. Dan itu menurut saya sangat membantu 

dalam mengasah pengetahuan anak saya.
55

 

 

Senada dengan pendapat hilda, yanto selaku masyarakat juga 

memberikan pernyataan terkait literasi sains. Dia mengatakan : 

 

Terkadang di setiap minggunya PAC IPNU-IPPNU memberikan 

pertanyaan kepada pengunjung taman baca dan itu menjadi 

pengetahuan baru bagi yang tidak bisa menjawab. Apabila bisa 

menjawab akan mendapatkan hadiah. 
56

 

 

Peranan PAC IPNU-IPPNU tidak hanya mengadakan kegiatan di 

area kampung baca saja, melainkan lebih luas lagi, yaitu di salah satu 

tempat KKN Mahasiswa UIN KHAS Jember. 
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Gambar 4.4 

Kegiatan Bersama KKN UIN KHAS Jember
57

 

 

Dari Gambar di atas PAC IPNU-IPPNU berkolaborasi dengan 

KKN UIN Khas Jember, KKN UIN KHAS Jember ingin melaksanakan 

program gerakan taman literasi di kampung sakinah. Kegiatan di sana 

anggota PAC IPNU-IPPNU dan anggota KKN menyediakan buku bacaan 

dan menyediakan sketsa gambar untuk anak-anak yang mengikuti 

kegiatan gerakan literasi, lalu sketsa tersebut di warnai dan menjawab 

tokoh yang ada pada sketsa gambar tersebut. Bagi yang bisa menjawab 

akan diberi hadiah (reward) berupa kaos. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan 

hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh informan pada saat 

wawancara, yaitu sebagian anggota dari PAC IPNU-IPPNU 

menyempatkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sekaligus 

memberikan informasi baru terkait fenomena dan kejadian yang terjadi 
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pada saat ini dan memberikan hadiah (reward) kepada masyarakat yang 

bisa menjawab.
58

 

Dari wawancara tersebut, peneliti dapat menyipulkan bahwa 

peranan PAC IPNU dalam meningkatkan literasi sains pada masyarakat 

tanggul sangatlah penting, hal ini karena seluruh PAC IPNU-IPPNU 

banyak memberikan kontribusi besar dalam hal tersebut seperti 

memberikan hadiah (reward) kepada para pembaca yang bisa menjawab 

pertanyaan dari anggota PAC IPNU-IPPNU. Dan juga mereka 

menyempatkan untuk memberikan informasi baru terkait fenomena dan 

kejadian yang terjadi pada saat ini, seprti covid 19, tempat kejadian 

bencan alam agar masyarakat lebih waspada dan bisa mengambil hikmah 

dari kejadian tersebut, juga memberikan informasi terkait pengetahuan 

tentang kewarganegaraan indonesia. 

3. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul Dalam Memberikan Informasi 

Gerakan Taman Literasi Dengan Menggunakan Literasi Digital. 

IPNU-IPPNU Tanggul berupaya meningkatkan literasi digital 

baca masyarakat ini melalui banyak hal. Literasi digital ini adalah 

kecakapan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan 

membuat informasi.Sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh 

saudara Mughnan Faroid selaku Ketua PAC IPNU, mengatakan bahwa : 

Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang tau dan 

dukungan dari masyarakat semakin kebelakang semakin banyak, 

beda dengan awal-awal ketika masih kita baru buka masih belum 

ada respon dari masyarakat dan sekarang banyak respon-respon 
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dari masyarakan dan alhamdulilah banyak komunitas-kominitas 

yang ingin bergabung dengan taman baca.PAC IPNU-IPPNU 

Tanggul juga menggunakan literasi digital, sekarang sudah 

berbeda zamannya kita menginformasikan seputar Taman Baca 

Tanggul menggunakan sosial mediaseperti instagram untuk 

memudahkan masyarakat khususnya kecamatan Tanggul dalam 

hal jadwal kegiatan dan peminjaman buku di taman baca Tanggul, 

PAC IPNU-IPPNU mendokumentasi setiap kegiatan serta 

menginformasikan kegiatan disetiap minggunya agar masyarakat 

yang belum tahu tentang kegiatan Taman Baca Tanggul bisa 

melihat di Instagram.Selain instagram PAC IPNU-IPPNU 

Tanggul membuat grup whatsapp untuk memudahkan masyarakat 

dalam hal jadwal buka dan tutup taman baca tanggul dan 

peminjaman buku serti informasi untuk pengembalian buku bagi 

yang meminjamnya. Jangka waktu peminjaman buku selama 7 

hari.
59

 
 

Peneliti mengamati bahwa selama berada di Taman Literasi 

teman-teman PAC IPNU-IPPNU mendokumentasikan kegiatan taman 

literasi lalu di upload ke sosial media yakni instagram, yang mana dalam 

meningkatkan budaya literasi masyarakat Tanggul juga memanfaatkan 

literasi digital seperti whatsapp memberikan informasi-informasi kepada 

masyarakat tentang gerakan taman baca seperti jadwal buka-tutup taman 

baca dan kegiatan setaip minggunya.
60

 Seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 4.5 

Instagram dan Whatsapp Taman Baca Tanggul
61

 
 

PAC IPNU-IPPNU membuat Instagram untuk memudahkan 

masyarakat dalam mencari informasi seputar taman baca, kegiatan taman 

baca setiap minggunya dan Jadwal buka dan tutupnya Taman Baca 

Tanggul 

Hal ini sesuai juga dengan hasil wawancara peneliti kepada 

saudari Nur amalia selaku Ketua PAC IPPNU tanggul. Mengatakan 

bahwa : 

Alhamdulillah masyarakat mensupport, masyarakat mendukung, 

masyarakat senang adanya kita, bahkan ada yang pernah bilang 

taman literasi ini bermanfaat banget buat muridnya gitu, berhubung 

masyarakat tersebut adalah salah satu tokoh guru disalah satu 

sekolah tanggul itu mereka bersyukur dengan adanya taman literasi 

ini karena bisa menunjang minat baca untuk murid-muridnya yang 

sering  jalan-jalan disana, sering joging di alun-alun tanggul 

sana.Kami juga punya sosial media karena sekarang adalah 

zamannya dunia digital ya otomatis kami segera membuat akun 

instagram taman literasi, kita juga mempromosikan di setiap event 

yang kita adakan kita pasang x-banner taman baca tanggul itu salah 

satu bentuk promosi kita supaya masyarakat yang ingin tahu dan 
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minat. Taman Baca Tanggul menginformasikan seputar taman baca 

melalui media sosial instagram dan isinya berupa kegiatan setiap 

minggu yang dilakukan oleh PAC IPNU IPPNU Tanggul dan 

masyarakat sekitar. Selain di media sosial instagram, di whatsapp 

juga terdapat grub untuk masyarakat yang membutuhkan informasi 

tentang seputar taman baca maupun masyarakat yang mau 

meminjam atau mengembalikan buku.
62

 

 

Dan untuk mempekuat data di atas, peneliti juga mewawancarai 

saudara muhammad husni azhuri selaku departemen dakwah IPNU-

IPPNU tanggul . dalam wawancara beliau mengatakan bahwa : 

Respon masyarakat sekitar terhadap taman baca tanggul cukup 

baik, hal tersebut bisa kita lihat pada setiap minggunya pasti ada 

yang membaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. 

Bahkan terkadang masyarakat juga meminjam buku-buku yang di 

sediakan kami untuk dibaca dirumahnya. Mengingat bahwa 

sekarang sudah berada di era digital semua serba digital, dan kami 

Anggota PAC IPNU-IPPNU Tanggul memanfaatkan sosial media 

untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan dan mengajak 

warga diluar kecamatan Tanggul untuk mengikuti kegiatan Taman 

Baca Tanggul. Taman Baca Tanggul di laksanakan setiap hari 

minggu yang bertempat di alun-alun Tanggul, dan kami membuat 

grup Whatsapp untuk menginformasikan libur dan tidaknya 

kegiatan Taman Baca agar masyarakat tidak kecewa. Anggota 

PAC IPNU-IPPNU membuat pamflet open donasi lalu di share ke 

whatsapp maupun instagram, dengan tujuan agar kami bisa 

memberikan buku-buku terbaru di Taman Baca Tanggul karena 

buku-buku yang ada pada kami saat ini itu adalah buku-buku yang 

sudah lama, donasi itu berupa buku, pensil warna, alat tulis.
63

 

 

Masyarakat tanggul juga memberikan pernyataan terkait literasi 

digital yang digunakan oleh PAC IPNU-IPPNU dalam kegiatan Taman 

Baca Tanggul. Hilda mengatakan : 

Ya, PAC IPNU-IPPNU punya grup Whatsapp khusus untuk 

pengunjung yang mau bergabung, dan saya salah satu anggota 

grup.Di grup itu PAC IPNU-IPPNU menginformasikan terkait 
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jadwal kegiatan Taman Baca Tanggul yang di adakan setiap hari 

minggu.
64

 

 

Sejalan dengan pernyataan yanto terkait dengan literasi digital, dia 

mengatakan : 

 

Menurut saya PAC IPNU-IPPNU sudah menggunakan literasi 

digital seperti WA dan Instagram, di dalam WA PAC IPNU-

IPPNU membuat grup untuk masyarakat yang membutuhkan 

informasi terkait kegiatan taman baca ini. Dalam instagram PAC 

IPNU-IPPNU mendokumentasikan kegiatan setiap minggunya dan 

juga mengaploud para donatur beserta buku yang di donasikan.
65

 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan Instagram 

Taman Baca Tanggul yang berisikan tentang dokumentasi dari kegiatan 

Taman Baca, buku terbaru Taman Baca Tanggul dan donatur Taman Baca 

Tanggul, peneliti menemukan Grup whatsapp dalam grup whatsapp 

banyak anggota yang bergabung, PAC IPNU-IPPNU menginformasikan 

jadwal Taman Baca Tanggul.
66

 

Maka dari hasil wawancara terhadap beberapa informan di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat tanggul sekarang sudah mulai 

banyak yang tau dan mendukung adanya taman baca, beda dengan awal 

buka masih belum ada respon dari masyarakat dan sekarang banyak 

respon-respon dari masyarakan, banyak komunitas-kominitas yang ingin 

bergabung dengan taman baca juga.salah satu tokoh guru disalah satu 

sekolah tanggul bersyukur dengan adanya taman literasi ini karena bisa 

menunjang minat baca untuk murid-muridnya. Selain itu PAC IPNU-
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IPPNU mempunyai instagram untuk memudahkan masyarakat tanggul 

maupun masyarakat diluar kecamatan tanggul untuk mencari informasi 

seputar Taman Baca Tanggul, dan juga mempunyai grup whatsapp untuk 

lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat Tanggul, serta 

menginformasikan pengembalian buku bagi yang meminjamnya. Anggota 

PAC IPNU-IPPNU juga membuat pamflet open donasi lalu di share ke 

grup whatsapp maupun instagram, donasi itu berupa buku, pensil warna, 

alat tulis.  

C. Pembahasan Temuan  

Pada pembahasan temuan ini berisi  hasil temuan yang dilaksanakan 

selama proses penelitian dilakukan yaitu PAC IPNU-IPPNU Kecamatan 

Tanggul baik dari hasil temuan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kemudian hasil dari observasi, wawanclara, dan dokumentasi dibahas secara 

mendalam dan dikaitkan dengan kajian teori sesuai dengan fokus penelitian. 

Temuan Penelitian 

Tabel 4.3 

 

NO Fokus Penelitian Temuan 

1  2 3 

1 Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul 

dalam kegiatan gerakan taman literasi  

untuk menumbuhkan  Budaya Literasi 

Baca Tulis pada masyarakat di 

Kecamatan Tanggul 

1. Taman Baca Tanggul mengalami kenaikan 

minat baca masyarakat dengan melihat salah 

satu faktor bahwa banyaknya masyarakat 

yang datang ke Taman Baca Tanggul. 

2. Memfasilitasi masyarakat dengan buku-buku 

yang terkumpul dari hasil donasi. 

3. PAC IPNU-IPPNU menjadi wadah 

masyarakat dalam menumbuhkan budaya 

literasi masyarakat melalui Taman Baca 

Tanggul.  

2. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul 

dalam kegiatan gerakan taman literasi  

1. PAC IPNU-IPPNU Tanggul memberikan 

pertanyaan seputar ke indonesiaan kepada 



 

 

 

61 

untuk menumbuhkan Literasi sains  

pada masyarakat di Kecamatan 

Tanggul  

 

masyarakat khususnya anak-anak sekitar alun-

alun Tanggul 

2. PAC IPNU-IPPNU Tanggul menyediakan 

kaos untuk masyarakat yang bisa menjawab 

pertanyaan tersebut. 

3. Mayoritas masyarakat banyak yang masih 

kesulitan dalam menjawab dan itu juga 

menjadi sebuah pengetahuan baru untuk 

semua pengunjung Taman Baca Tanggul 

4. Taman Baca Tanggul pernah berkolaborasi 

dengan KKN UIN KHAS Jembar yang 

bertempat di dusun Krajan 

3. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul 

dalam kegiatan gerakan taman literasi  

untuk menumbuhkan Literasi Digital  

pada masyarakat di Kecamatan 

Tanggul  

 

1. Literasi digital seperti Instagram dan whatsaap 

memudahkan PAC IPNU-IPPNU untuk 

berinteraksi dengan masyarakat. 

2. Zaman digital bisa dimanfaatkan untuk 

mempromosikan TamanBaca Tanggul, melalui 

Instagram dan di setiap ada event PAC IPNU-

IPPNU memasang x-banner itu juga bisa 

menjadi daya tari masyarakat untuk mampir ke 

Taman Baca Tanggul dan bisa membaca buku 

secara gratis. 

3. Selain instagram PAC IPNU-IPPNU Tanggul 

membuat grup whatsapp untuk memudahkan 

masyarakat dalam hal jadwal buka dan tutup 

taman baca tanggul dan peminjaman buku 

serta informasi untuk pengembalian buku bagi 

yang meminjamnya. Jangka waktu 

peminjaman buku selama 7 hari. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui metode 

observasi, dokumentasi, dan wawancara , kemudian disajikan dalam bentuk 

penyajian data. 

Kemudian data-data tersebut dianalisis secara mendalam lalu 

dikaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan fokus penelitian yang 

terdapat pada skripsi ini untuk mempermudah dalam menjawab pertanyaan 

yang ada dalam fokus penelitian. Adapun perincian sebagai berikut : 
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1. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul dalam meningkatkan Budaya Literasi 

Baca Tulis pada masyarakat di Kecamatan Tanggul  

Meningkatkan budaya literasi merupakan salah satu target yang 

menjadi tujuan kegiatan dilaksanakannya Taman Baca Tanggul. Budaya 

literasi pada Taman Baca Tanggul ini menjadikan acuan agar masyarakat 

menjadi lebih berwawasan luas. Berdasarkan hasil temuan penelitian 

diketahui bahwa pelaksanaan Taman Baca Tanggul tepat adanya covid-19 

dalam meningatkan budaya literasi masyarakat TanggulJember mengalami 

kenaikan minat baca masyarakat dengan melihat salah satu faktor bahwa 

banyaknya masyarakat yang datang Taman Baca Tanggul. Dari hasil data 

yang peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi yang dilakukan 

peneliti untuk memperkuat validasi dan hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti, upaya dalam meningkatkan Budaya Literasi Baca Tulis 

masyarakat di taman baca tanggul. 

Menurut Deti Nudiati dan Elih Sudia Permana, dalam Jurnal 

“Forum Ekonomi Dunia tahun 2015”menjelaskan bahwa literasi baca 

tulis, merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, 

mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk 

menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk 

mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk 

berpartisipasi di lingkungan sosial. Pada kecakapan ini masyarakat diukur 
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kecakapannya dalam membaca, menulis mencari informasi baik melalui 

penggunaan fasilitas fisik maupun digital. 
67

 

Berdasarkan temuan yang didapatkan di lapangan upaya yang 

dilakukan PAC IPNU-IPPNU adalah menyediakan buku-buku lalu di tata 

di atas tikar semenarik mungkin. Pengunjung taman literasi bebas memilih 

buku-buku  yang sudah di sediakan oleh PAC IPNU-IPPNU. Setiap 

minggunya pengunjung terus meningkat dan itu akan menjadi kebiasaan 

membaca  dalam setiap minggunya.  

Literasi tidak hanya sebatas membaca dan menulis saja tetapi juga 

memahami apa yang dibaca, literasi tidak hanya dalam dunia pendidikan 

melainkan bergandengan pula dengan aspek lain seperti ekonomi, politik, 

dan hukum. Awal mulanya diartikan sebagai kemelek-hurufan, kemelek-

hurufan hanya menyangkut kemampuan orang dalam hal membaca dan 

menulis, namun seiring berjalannya waktu kemelek-hurufan diganti 

menjadi keberaksaraan. Keberaksaraan ini melingkupi segi-segi fungsional 

dan budaya.  

Berdasarkan pembahasan di atas data tersebut relevan dengan apa 

yang dijelaskan dalam skripsi Siti hajjar dengan judul “Peran Taman Baca 

Massenrempulu Bo’ Kampung Dalam Meningkatkan Budaya Baca 

Masyarakat di Malua Kabupaten Enrekang” menjelaskan bahwa budaya 

adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Budaya diawali dari sesuatu yang 
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sering atau biasa dilakukan sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan 

atau budaya. Sedangkan baca adalah melihat serta memahami isi dari apa 

yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati), mengeja atau 

melafalkan apa yang tertulis, mengucapkan, mengetahui, meramalkan, 

menduga, memperhitungkan. 

Sehubungan dengan, kebiasaan, dan budaya baca paling tidak ada 

tiga tahapan yang harus dilalui, yaitu pertama, dimulai dengan adanya 

kegemaran karena tertarik bahwa buku-buku tersebut dikemas dengan 

menarik, baik desain, gambar, bentuk dan ukurannnya. Kedua, setelah 

kegemaran tersebut dipenuhi dengan ketersediaan bahan dan sumber 

bacaan yang sesuai dengan selera ialah terwujudnya kebiasaan membaca. 

Kebiasaan ini dapat terwujud mana kala sering dilakukan. Ketiga, jika 

kebiasaan membaca itu dapat terus dipelihara, maka akan terus berlanjut 

hingga dewasa dan akan membudaya dalam diri seseorang.
68

 

Jadi adanya taman baca ini di harapkan bisa menjadi tempat favorit 

masyarakat dalam membaca dan belajar. PAC IPNU-IPPNU menjadi 

wadah masyarakat dalam menumbuhkan budaya literasi masyarakat 

melalui taman baca/taman literasi. Dimasa pandemi ini proses 

pembelajaran dilakukan secara daring/online, dimana siswa dan siswi lebih 

banyak memegang HP dari pada memegang buku ini akan mengurangi 

minat baca siswa maupun masyarakat setempat. Melalui Taman baca 

tanggul diharapkan bisa menumbuhkan budaya membaca serta minat 
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belajar masyarakat, dengan buku seadanya tidak mengurangi teman-teman 

PAC IPNU-IPPNU untuk terus mengembangkan Taman Baca Tanggul. 

Program taman baca tanggul bertujuan untuk menumbuhkan kegemaran 

membaca pada masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Hal ini 

dilakukan secara bebas, artinya anak-anak yang berkunjung dibebaskan 

untuk memilih buku apa yang disukainya.  

2. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul dalam meningkatkan Literasi sains 

pada masyarakat di Kecamatan Tanggul  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PAC IPNU-IPPNU 

Tanggul dengan data wawancara peneliti juga dapat menemukan hasil dari 

peran PAC IPNU-IPPNU dalam Kegiatan Taman literasi untuk 

meningkatkan literasi sains.Literasi sains merupakan pengetahuan dan 

kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasikan pertanyaan dan 

memperoleh pengetahuan baru. 

Menurut Deti Nudiati dan Elih Sudia Permana, jurnal “Forum 

Ekonomi Dunia tahun 2015” menjelaskan bahwa literasi sains, merupakan 

pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi 

pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, 

serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik 

sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk 

lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan 

untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains. Pada kecakapan 
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ini masyarakat diukur implementasi literasi sains baik melalui penggunaan 

fasilitas fisik maupun digital.
69

  

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan di lapangan upaya yang 

dilakukan PAC IPNU-IPPNU adalah melakukan berbagai kegiatan salah 

satunya memberikan pertanyaan kepada masyarakat yang sedang 

membaca atau sedang berkunjung ke Taman Baca Tanggu .Kegiatan 

semacam ini menurut peneliti sangat  penting untuk dilakukan karena 

dengan kegiatan tersebut secara otomatis masyarakat akan semakin 

termotivasi untuk meningkatkan budaya baca. Tujuan memberikan 

pertanyaan kepada pengunjung untuk mengasah pengetahuan dan 

memberikan pengetahuan baru .  

 

Hal ini selaras dengan Skripsi Farahdiba Putriana dengan judul 

“Hubungan Antara Kemampuan Literasi Sains Dengan Keterampilan 

Argumentasi Peserta Didik SMA Pada Materi Virus” menjelaskan bahwa 

Literasi sains merupakan kemampuan, kecakapan, dan kompetensi yang 

dimiliki oleh peserta didik dalam menggunakan pengetahuan dan 

pemahaman konsep serta proses sains dalam mengidentifikasi, 

memperoleh pengetahuan, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menarik 

kesimpulan berdasarkan fakta melalui kehidupan manusia.
70

Dalam  

membangun budaya literasi perlu kesadaran diri sendiri dari masyarakat, 
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seperti membiasakan membaca buku, majalah, koran atau sumber 

informasi lainnya. Literasi sains merupakan pengetahuan dan kecakapan 

ilmiah untuk mampu mengidentifikasikan pertanyaan dan memperoleh 

pengetahuan baru. 

Hasil analisis peneliti setiap minggunya dapat disimpulkan 

Anggota PAC IPNU-IPPNU tanggul menyempatkan memberikan 

pertanyaan sekaligus memberikan informasi baru terkait fenomena atau 

kejadian yang ada pada saat ini contohnya covid 19, tempat kejadian 

bencana alam, agar masyarakat lebih waspadah dan bisa mengambil 

hikmah dari kejadian tersebut. PAC IPNU-IPPNU Tanggul memberikan 

pertanyaan terkait seputar tokoh-tokoh dan kebudayaan, bagi yang bisa 

menjawab akan di beri reward berupa kaos. Taman Baca Tanggul juga 

pernah berkolaborasi dengan KKN UIN KHAS Jember yang bertempat di 

dusun Krajan atau Kampung sakinah. PAC IPNU-IPPNU Tanggul 

membagi kelompok dan setiap kelompok di pandu atau di dampingi oleh 

anggota KKN, pendamping kelompok memberikan sketsa gambar 

pahlawan untuk di warnai sekaligus memberi tahu nama pahlawan yang 

ada di gamber tersebut . Dengan demikian semakin banyak masyarakat 

yang gemar membaca akan menambah pengetahuan dan wawasan yang 

lebih banyak. Lalu tanpa disadari masyarakat melakukan aktivitas 

membaca tidak perlu ada yang menyuruh.. 
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3. Peran PAC IPNU-IPPNU dalam menumbuhkan literasi digital pada 

masyarakat di Kecamatan Tanggul. 

Literasi digital merupakan pengetahuan atau kecakapan untuk 

memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang 

berasal dari berbagai sumber yang disajikan melalui komputer atau 

handphone,  literasi digital ini mampu memudahkan PAC IPNU-IPPNU 

untuk berinteraksi dengan masyarakat Tanggul. 

Menurut Hary Soedarto Harjono dalam jurnal “Prospek dan 

Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa” menjelaskan bahwa literasi digital 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan 

informasi dalam berbagai format yang berasal dari berbagai sumber yang 

disajikan melalui komputer. Istilah ini mengalami pengkhususan dan 

peluasan makna. Definisi mutakhir diketengahkan oleh Hobbs, yang 

mengemukakan bahwa literasi digital merupakan konstelasi pengetahuan, 

keterampilan, dan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk 

berkembang dalam budaya yang didominasi oleh teknologi.
71

 

Berdasarkan hasil temuan yang di dapatkan di lapangan upaya 

yang dilakukan PAC IPNU-IPPNU adalah mendokumentasikan kegiatan 

taman literasi lalu di upload ke sosial media yakni instagram dari kegiatan 

taman literasi, buku terbaru taman baca tanggul dan donatur taman baca 

tanggul, yang mana dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat 

Tanggul juga memanfaatkan literasi digital seperti whatsapp memberikan 
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informasi-informasi kepada masyarakat tentang gerakan taman baca 

seperti jadwal buka-tutup taman baca dan kegiatan setaip minggunya. 

Hal ini selaras dengan Skripsi Yukram Yusuf dengan “Judul Peran 

Literasi Digital Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik MIA 

(MATEMATIKA IPA) Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri Palopo” yaitu 

literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam 

menggunakan alat (tools) atau piranti ICT namun juga mencakup 

pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam memahami suatu konten 

sehingga pada akhirnya adalah menciptakan pengetahuan baru. Literasi 

digital merupakan kesadaran, sikap, dan kemampuan individu dalam 

menggunakan alat dan fasilitas digital untuk mengindentifikasi, 

mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis, 

mengintensi sumber daya digital menciptakan ekspresi media, dan 

berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks situasi kehidupan tertentu 

untuk memungkinkan tindakan sosial yang konstruktif. 
72

 

Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencari, 

mempelajari, dan memanfaatkan berbagai sumber media dalam berbagai 

bentuk.Perkembangan teknologi komunikasi mempengaruhi cara kita 

berinteraksi. Interaksi sosial dapat dengan mudah terjadi dengan bantuan 

koneksi internet. Kita harus pandai menyaring informasi yang dianggap 

perlu atau dibutuhkan oleh kita dan membuang informasi yang tidak perlu 
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atau informasi yang tidak penting. Sebagai pengguna media, seluruh 

masyarakat harus dapat memilah dan memilih informasi secara cerdas, 

sehingga tidak terjebak pada berita yang bersifat hoax atau berita bohong. 

 Hasil analisis peneliti dalam literasi digital, Pada zaman digital 

bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan taman baca tanggul, melalui 

instagram dan di setiap ada event teman-teman PAC IPNU-IPPNU 

memasang x-banner itu juga bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk 

mampir ke stand taman baca tanggul dan bisa membaca buku secara gratis. 

Selain itu instagram taman baca tanggul juga menginformasikan seputar 

kegiatan yang dilaksanakan setiap minggunya. PAC IPNU-IPPNU juga 

membuat grup whatsapp untuk masyarakat Tanggul yang membutuhkan 

informasi tentang taman baca, adanya grup whatsaap ini memudahkan 

PAC IPNU-IPPNU untuk berinteraksi dengan masyarakat yang ada di 

grup tersebut, PAC IPNU-IPPNU juga membuat pamfet open donasi lalu 

di share ke whatsapp maupun instagram, donasi itu berupa buku, pensil 

warna atau krayon dan alat tulis. Membuat pamflet open donasi bertujuan 

untuk menambah koleksi buku yang ada agar masyarakat tidak bosan 

dengan buku-buku yang sudah lama ada di Taman Baca Tanggul, 

menambah pensil warna atau krayon untuk memfasilitasi anak-anak yang 

belum bisa membaca atau suka menggambar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah disampaikan 

pada bab sebelumnya, akhirnya dapat peneliti simpulkan inti atau pokok dari 

kajian yang telah dilakukan, dan hasil kesimpulan yang peneliti peroleh 

merupakan jawaban dari rumusan masalah. Adapun kesimpulan yang 

dimaksudantaralain: 

1. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul dalam kegiatan Gerakan Taman 

Literasi untuk menumbuhkan Budaya Literasi Baca Tulis pada masyarakat 

di Kecamatan Tanggul adalah memfasilitasi masyarakat sekitar dengan 

buku-buku yang terkumpulkan dari hasil donasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan budaya literasi masyarakat tanggul. 

2. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul dalam kegiatan Gerakan Taman 

Literasi untuk menumbuhkan Literasi Sains pada masyarakat di 

Kecamatan Tanggul adalah PAC IPNU-IPPNU Tanggul  memberikan 

pertanyaan-pertanyaan seputar tokoh-tokoh dan kebudayaan kepada 

masyarakat di sekitar alun-alun tanggul agar bisa mengidentifikasikan 

pertanyaan dan memperoleh pengetahuan baru. PAC IPNU-IPPNU juga 

memberikan reward bagi yang bisa menjawab pertanyaan.  

3. Peran PAC IPNU-IPPNU Tanggul dalam kegiatan Gerakan Taman 

Literasi untuk menumbuhkan Literasi Digital pada masyarakat di 

Kecamatan Tanggul adalah menggunakan literasi digital seperti instagram 
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dan whatsapp untuk memudahkan masyarakat khususnya kecamatan 

tanggul dalam hal jadwal kegiatan dan peminjaman buku di taman baca 

tanggul, serta menginformasikan kegiatan di setiap minggunya.  

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Taman Baca Tanggul 

dalam Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat Tanggul pada masa Pandemi 

Covid-19. Maka diakhir penulisan ini peneliti ingin memberikan saran yang 

diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan bagi beberapa 

pihak yakni:  

1. Untuk penanggung jawab Taman Baca Tanggul Jember, diharapkan untuk 

selalu mengembangkan buku-buku dan lebih memaksimalkan 

pemanfaatan Taman Baca Tanggul untuk dijadikan sebagai sumber belajar 

dan membaca di masyarakat.  

2. Untuk masyarakat diharapkan dapat lebih memanfaatkan Taman Baca 

Tanggul sebagai sumber belajar dan tempat belajar. 

3. Untuk peneliti lain diharapkan untuk mengembangkan lebih baik lagi 

apabila melakukan penelitian yang berhubungan dengan budaya baca 

masyarakat.  
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Lampiran 1 

JUDUL VARIABEL SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR SUMBER 

DATA 

METODE 

PENELITIAN 

FOKUS PENELITIAN 

Peran Ikatan 

Pelajar Nahdlatul 

Ulama- Ikatan 

Pelajar Putri 

Nahdlatul Ulama 

(IPNU-IPPNU) 

Dalam Kegiatan 

Gerakan Taman 

Literasi Untuk 

Menumbuhkan 

Budaya Literasi 

Masyarakat 

Tanggul Dimasa 

Pandemi. 

1. Peran ikatan 

pelajar nahdlatul 

ulama-ikatan 

pelajar putri 

nahdlatul ulama 

 

2.Menumbuhkan 

budaya literasi   

1. wadah para 

pelajar bagi 

masyarakat 

 

 

 

 

 

1. Literasi baca 

tulis 

 

 

 

2. Literasi 

sains 

 

 

 

 

3. Literasi 

digital 

1. wadah 

berhimpun pelajar 

2. wadah 

komunikasi 

3. wadah kaderisasi 

 

1. membaca 

2. menulis 

3. memahami 

 

 

 

 

1.mengidentifikasi 

2. memperoleh 

pengetahuan 

 

 

 

1. media digital 

2. alat komunikasi 

3. membuat 

informasi 

Data primer 

1. ketua Ipnu-

ippnu 

2. departeman 

dakwah  

3. masyarakat 

tanggul  

 

Data 

sekunder  

1. observasi 

2. dokumentasi  

 

Pendekatan 

penelitian  

Kualitatif 

 

Jenis penelitian  

Studi kasus 

 

Teknik 

pengumpulan data  

Observasi  

Wawancara semi 

terstruktur  

Dokumentasi 

 

Teknik analisis data  

Kondensasi data  

Penyajian data  

Kesimpulan  

 

Keabsahan data  

Triangulasi sumber,  

Triangulasi teknik  

1. Bagaimana peran PAC 

IPNU-IPPNU dalam 

kegiatan gerakan taman 

literasi untuk menumbuhkan 

budaya literasi baca tulis 

pada masyarakat di 

kecamatan tanggul 

kabupaten jember? 

2. Bagaimana peran PAC 

IPNU-IPPNU dalam 

kegiatan gerakan taman 

literasi untuk menumbuhkan 

literasi sains pada 

masyarakat di kecamatan 

tanggul kabupaten jember? 

3. Bagaimana peran PAC 

IPNU-IPPNU dalam 

kegiatan gerakan taman 

literasi untuk menumbuhkan 

literasi digital pada 

masyarakat di kecamatan 

tanggul kabupaten jember? 
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IPPNU) Dalam Kegiatan Gerakan Taman Literasi Untuk Menumbuhkan 

Budaya Literasi MasyarakatTanggul di Masa Pandemi” adalah benar-benar 
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Saya menyatakan 
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Lampiran 3 

PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedoman Observasi 

1. Letak geografis dan kondisi Taman Baca Tanggul

2. Kegiatan pelaksanaan Taman Baca Tanggul

B. Pedoman Wawancara 

1. Sejak kapan kegiatan taman baca di tanggul mulai di laksanakan ?

2. Bagaimana peran ipnu-ippnu dalam kegiatan taman baca tanggul?

3. Bagaimana peran PAC IPNU-IPPNU dalam kegiatan gerakan taman

literasi untuk menumbuhkan budaya literasi baca tulis  pada masyarakat di

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

4. Bagaimana peran PAC IPNU-IPPNU dalam kegiatan gerakan taman

literasi untuk menumbuhkan literasi sains pada masyarakat di kecamatan

Tanggul Kabupaten Jember?

5. Bagaimana peran PAC IPNU-IPPNU dalam kegiatan gerakan taman

literasi untuk menumbuhkan literasi digital pada masyarakat di kecamatan

Tanggul Kabupaten Jember?

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Kegiatan Taman Baca Tanggul

2. Buku-Buku Taman Baca Tanggul

3. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian
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Lampiran 4 

Ketua IPNU 

Mughnan Faroid 
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Lampiran 7 

DOKUMENTASI 

Dokumentasi Kegiatan 

Penampakan Buku Taman 

Baca Tanggul 

Kegiatan Mewarnai Taman 

Baca Tanggul 

Foto Bersama Teman-Teman 

PAC IPNU-IPPNU Tanggul 
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Dokumentasi Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ketua 

IPNU Mughnan Faroid  

 

 

Wawancara dengan Ketua 

IPPNU Nur Amalia  
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Wawancara dengan Ketua 

Departemen Dakwah IPNU  

Husni Azhuri 
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BIODATA PENULIS  

 

 

A. DATA PRIBADI  

Nama Leengkap   : M. Naufal Afton Hilmy  

NIM     : T20171257 

Jenis Kelamin    : Laki-Laki  

Tempat/Tanggal Lahir  : Jember, 18 November 1998 

Agama    : Islam  

Nomor HP    : 087828050554  

Email     : Naufalhilmy546@gmail.com 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN  

1. SDN Sukowono 01 

2. SMP Plus Darussholah  

3. SMAN 3 Jember  

4. UIN KHAS JEMBER  
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