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Abstrak 

Indonesia berada di posisi hampir terbawah dalam kategori minat membaca. Hal ini tentu 
mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada di bangsa kita ini. Setelah ditilik lebih dalam bukan 
hanya persoalan minat, tapi kualitas fasilitas untuk kegiatan membaca ini pun memang belum 
memadai bahkan di instansi pendidikan sekalipun. Ruang perpustakaan sekolah dasar tak ayal hanya 
menjadi tempat penyimpanan buku, tak sama sekali menarik untuk dikunjungi untuk anak seusia 6-
12 tahun. Dengan melihat secara detail apa yang dibutuhkan oleh pengguna ruang perpustakaan ini 
dan mencoba melakukan pendekatan dengan teori perilaku penulis sekaligus arsitek mencoba 
menyelesaikan permasalahan ini. Arsitektur dapat mempengaruhi perilaku manusia, dan begitupun 
perilaku manusia dapat mempengaruhi bagaimana produk arsitektur terbangun. Kualitas ruang baru 
dari perpustakaan ini diharapkan dapat mengundang siswa untuk mengunjungi perpustakaan ini 
serta meningkatkan minat baca dan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. 

Kata-kunci : perpustakaan, Kualitas ruang, perilaku, minat baca 
 
 
Pendahuluan 

Bicara tentang minat membaca, masyarakat 
Indonesia terbilang berada di posisi yang 
memprihatinkan. Kebiasaan membaca masya-
rakat indonesia masih sangat rendah. Berdasar-
kan data  survei yang dirilis Unesco pada tahun 
2011, indeks membaca masyarakat Indonesia 
hanyalah 0.001%, sedangkan untuk negara 
maju rata-rata 0.045%-0.062%. Kondisi ini 
menempatkan Indonesia di posisi 124 dari 187 
negara dalam indeks pembangunan manusia.  
Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan 
dengan minat membaca yang masih sangat 
rendah, kualitas pendidikan Indonesia pun 
masih sangat rendah. Hal tersebutlah yang 
mendorong dilakukan berbagai upaya oleh 
pemerintah maupun gerakan dari berbagai 
institusi non pemerintahan untuk mendorong 
minat baca di Indonesia semenjak dini. 

Fenomena ini pun menggelitik ranah arsitektur, 
karena tak jauh dari persoalan ruang dan 

perilaku manusia sebagai penggunanya dalam 
aktivitas membaca tentunya. Dalam hal ini 
penulis memaknai Ruang secara sederhana 
sebagai wadah aktivitas membaca dilakukan, 
dan segala dimensi yang diperhatikan dalam 
aktivitas membaca, sedangkan penggunanya 
adalah si pembaca itu sendiri. 

Seperti yang dikatakan Peter Zhumtor, keber-
hasilan karya arsitektur adalah kemampuannya 
menggugah rasa, dan memberikan pengalaman 
yang berkesan bagi penggunanya. Pernyataan 
ini berbanding terbalik dengan kebanyakan 
kondisi sarana membaca di sekolah – sekolah 
negeri di Indonesia, khususnya pada sekolah 
dasar. Ruang perpustakaan yang cenderung 
kaku dan formal seolah hanya menjadi syarat 
kelengkapan sarana prasarana saja. Jauh dari 
kesan menarik perhatian untuk sekedar dikun-
jungi apalagi untuk terlibat lebih jauh hingga 
terjadi aktivitas membaca. Pada studi kasus SDN. 
Bantargebang V Bekasi ini, persoalan ruang 
perpustakaan pun kembali muncul. Kondisi yang 
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gelap, pengap, serta buku-buku yang tidak 
teratur membuat perpustakaan ini makin 
enggan untuk dikunjungi. Kondisi perpustakan 
layaknya sekumpulan perabot inventaris yang 
ditata secara seadanya pada sebuah ruang 
kosong tanpa memikirkan pola aktivitas dan 
kenyamanan penggunanya. Jangankan mengun-
dang siswa-siswa untuk membaca di ruangan ini, 
sekedar melihat dan tertarik dengan apa yang 
ada di dalamnya pun tidak. Keterbatasan ide 
serta dana membuat perpustakaan ini tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya. Fenomena ini 
mengundang pertanyaan bagi penulis, apa yang 
dapat dilakukan terhadap perpustakaan sekolah 
untuk  memberikan pengalaman ruang yang 
berkesan bagi siswa dan mendorong minat 
membaca pada anak? 

Sekilas tentang Perpustakaan Sekolah 

Menurut Darmono (2007:1) “perpustakaan 
sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan 
untuk menunjang kegiatan belajar siswa 
memegang peranan yang sangat penting dalam 
memacu tercapainya tujuan pendidikan di 
sekolah. Selain sebagai sarana dalam menun-
jang kegiatan belajar mengajar di sekolah, 
perpustakaan sekolah juga memiliki beberapa 
fungsi, yakni fungsi informasi, fungsi pendidikan, 
fungsi kebudayaan, fungsi rekreasi, dan fungsi 
penelitian. Darmono (2001) juga mengatakan 
ada beberapa aspek yang harus diperhatikan 
dalam penataan  ruangan perpustakaan, antara 
lain:aspek fungsional,aspek psikologis pengguna, 
aspek estetika, dan aspek keamanan bahan 
pustaka.  

Dari pengertian di atas tentang perpustakaan 
sekolah dapat disimpulkan bahwa terdapat 
fungsi-fungsi yang harus dicapai saat sebuah 
perpustakaan sekolah itu berdiri, antara lain 
harus menunjang kegiatan belajar mengajar, 
informatif, mengembangkan minat dan bakat, 
meningkatkan mutu kehidupan dalam kehidupan 
sosial, menunjang kegiatan kreatif dan hiburan 
yang positif serta menunjang kegiatan penelitian. 
Semua fungsi tersebut tidak akan pernah 
tercapai jika tidak ada hal menarik untuk bisa 
mengundang pengguna dalam hal ini siswa 
sekolah dasar untuk mengunjungi perpustakaan 
tersebut. Oleh sebab itu, penulis berusaha 

menilik lebih dalam pola perilaku dan karak-
teristik siswa sekolah dasar dengan rentang usia 
6-12 tahun agar membuat penyelesaian per-
masalahan ini dapat tepat sasaran. 

Perilaku Dalam Arsitektur  

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah 
terlepas dari lingkungan yang membentuk diri 
mereka. Di antara sosial dan arsitektur dimana 
bangunan yang didesain oleh manusia, secara 
sadar atau tidak sadar, mempengaruhi pola 
perilaku manusia yang hidup di dalam arsitektur 
dan lingkungannya tersebut. Sebuah arsitektur 
dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
Dan sebaliknya, dari arsitektur itu lah muncul 
kebutuhan manusia yang baru kembali. 

Arsitektur dapat membentuk perilaku manusia. 
Manusia membangun bangunan demi pemenu-
han kebutuhan pengguna, yang kemudian bang-
unan itu membentuk perilaku pengguna yang 
hidup dalam bangunan tersebut. Bangunan yang 
didesain oleh manusia yang pada awalnya di-
bangun untuk pemenuhan kebutuhan manusia 
tersebut mempengaruhi cara kita dalam menja-
lani kehidupan sosial dan nilai-nilai yang ada 
dalam hidup. Hal ini menyangkut kestabilan 
antara arsitektur dan sosial dimana keduanya 
hidup berdampingan dalam keselarasan lingku-
ngan. Untuk membentuk perilaku manusia dapat 
dipengaruhi oleh beberapa perancangan fisik 
ruang, seperti ukuran dengan bentuk ruang, 
perabot dan penataannya, warna, suara, 
temperatur, dan pencahayaan.  

Perilaku manusia juga dapat membentuk 
arsitektur Manusia membangun bangunan, yang 
kemudian membentuk perilaku manusia itu 
sendiri. Setelah perilaku manusia terbentuk 
akibat arsitektur yang telah dibuat, manusia 
kembali membentuk arsitektur yang telah 
dibangun sebelumnya atas dasar perilaku yang 
telah terbentuk, dan seterusnya.Setiap arsitek-
tur yang dibuat atas dasar kebutuhan manusia 
menghasilkan efek perilaku yang berbeda 
terhadap arsitektur itu sendiri. Mengenai pem-
bangunan kembali arsitektur yang diadap-tasi 
dari kebutuhan dan perilaku manusia yang 
berdampak terhadap psikologi seseorang. 
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Metode  

Dalam melihat permasalahan ini, penulis menga-
walinya dengan metode pengamatan kualitatif 
untuk dapat memahami bagaimana permasala-
han ini terjadi. Hasil dari pengamatan ini yang 
akan menjadi ide dasar dalam proses peranca-
ngan.  

Metode perancangan yang digunakan penulis 
dalam kasus ini adalah pendekatan teori 
perilaku yang dikaitkan dengan karakteristik 
pengguna ruang dalam hal ini siswa sekolah 
dasar (anak usia 6-12 tahun). 

Penelitian Rogers dalam Tandal dan Egam 
(2011),dalam membentuk perilaku baru manusia 
menjalani proses yang beurutan yakni Aware-
ness (kesadaran), Interest (ketertarikan), 
Evaluation (pertimba-ngan), Trial (percobaan), 
Adoption (perilaku baru terbentuk). tahapan-
tahapan inilah yang akan membantu penulis 
sebagai arsitek menyelesaikan permasalahan 
pada perpustakaan SDN Bantargebang V Bekasi 
ini yang kemudian akan dikaitkan dengan 
karakter siswa SD yang senang bermain, senang 
bergerak, senang bekerja dalam kelompok, 
serta senang merasakan/ melakukan sesuatu 
secara langsung. Selain itu, mengingat bahwa 
perpustakaan ini terdapat pada instansi pemeri-
ntah, arsitek pun menem-patkan pemangku 
kepentingan sebagai subyek dengan melibatkan-
nya dalam proses peranca-ngan.  

Di sini peranan arsitek tidak hanya terletak pada 
masalah perancangan, melainkan memposisikan 
pemangku kepentingan, khususnya kepala 
sekolah, para guru, dan siswa pengguna per-
pustakaan sebagai subjek utama untuk aktif 
berbagi cerita seputar persoalan ruang per-
pustakaan, dan mengemukakan ide serta meng-
ingatkan pakem atau aturan yang harus diper-
hatikan dalam proses perancangan serta 
eksekusi nanti. 

Peran serta kepala sekolah,  guru dan siswa 
secara aktif akan menumbuhkan rasa memiliki 
sehingga, motivasi untuk memelihara dan 

mengembangkan lingkungan perpusta-kaan 
akan meningkat.  

Hasil dan Pembahasan 
 

 
Gambar 1. Kondisi Eksisting Perpustakaan 

 
Dalam proses eksekusi, hal yang dilakukan 
pertama kali adalah mendata buku-buku yang 
ada di perpustakaan ini dan melihat serta me-
ngamati permasalahan apa yang terjadi bagai-
mana pola perilaku pengguna dari perpustakaan 
ini sehingga dapat mengajukan usulan desain 
yang sesuai. Dari hasil analisis permasalah, 
maka usulan desain yang diajukan adalah se-
bagai berikut (tertuang dalam gambar 3 
dimensi). Desain ini mempertimbangkan ber-
bagai aspek,antara lain: 

1. Fasilitas Penyimpanan  

Media utama membaca bagi anak-anak adalah 
buku yang ditunjang oleh fasilitas pajang yang 
menarik baik dari segi bentuk dan warnanya. 
Bentuk rak penyimpan buku sangat mempenga-
ruhi wajah ruang secara keseluruhan. (Wilke-
ning, 1987: 151). Perlu diperhatikan pula bahwa 
bentuk dan ukuran rak buku harus disesuaikan 
dengan ukuran dan jumlah buku serta dimensi 
tinggi tubuh rata-rata anak usia SD sehingga 
semua buku yang dipajang mudah dijangkau 
serta dibuat semenarik mungkin, yang berbeda 
dengan kebutuhan orang dewasa tentunya  

2. Fasilitas Baca  

Fasilitas baca di dalam ruang perpustakaan 
umumnya berupa meja dan kursi yang nyaman 
untuk duduk berlama-lama. Kursi yang diguna-
kan diharapkan memberikan sikap duduk yang 
lurus, tanpa mengakibatkan punggung menjadi 
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lelah atau tersendatnya peredaran darah 
(Wilkening, 1987: 87).  

Meja di perpustakaan yang digunakan untuk 
membaca, bentuk dan dan ketinggiannya harus 
disesuaikan dengan aktivitas dan kebutuhan. 
Syarat ketinggian daun meja baca adalah 75 cm, 
agar penggunanya dapat bertumpu di atasnya 
pada posisi duduk yang tegak. Lebar meja 
disesuaikan dengan jumlah penggunanya, dan 
tiap orang membutuhkan keluasan sebesar 
60cm. (Wilkening, 1987: 74).  Dalam hal ini 
meja dan kursi di kondisi eksisting masih dapat 
digunakan lagi. 

3. Tata Letak (layout)  

Layout atau tata letak furnitur di dalam ruang 
perpustakaan sangat mempengaruhi suasana 
dan kenyamanan beraktivitas di dalam ruang 
perpustakaan. Dalam pengaturan layout perlu 
diperhatikan masalah pengaturan zoning dan 
sirkulasi kegiatan, sehingga penataan antara 
area menjadi rapi dan teratur serta arus gerak 
kegiatan dalam ruang menjadi lancar dan tidak 
ada hambatan. (Neufert, 2002:3).  Sirkulasi 
yang baik akan membuat pengguna perpustaka-
an menjadi nyaman. Sistem Sirkulasi adalah 
ruang di luar perabot yang digunakan untuk lalu 
lintas pengunjung atau pengelola perpustakaan. 
Jenis-jenis sirkulasi pada perpustakaan adalah : 

 

 
 

Gambar 2. Pola-pola Sirkulasi Perpustakaan 

4. Tata Warna 

Efek warna ruang maupun perabot sangat 
menentukan, dan sangat mempengaruhi perasa-
an penghuni ruang karena kesan hidup dan 
suasana suatu ruang sangat ditentukan oleh 
warna. Bila suatu ruang dikatakan cerah, riang, 

meriah, nyaman, sedih, sejuk atau serius,maka 
kesan itu diberikan pada suatu ruang terutama 
berdasarkan warna-warna yang menimbulkan 
kesan seperti di atas. (Wilkening, 1987: 59).  
 
Warna pada ruang perpustakaan pun perlu 
diolah untuk memberi kesan hidup, ceria, riang, 
sehingga dapat menstimuli anak untuk mau 
membaca sehingga mampu meningkatkan minat 
baca anak. Untuk itu harus dipahami mengenai 
tata warna, karena warna tidak terhitung 
jumlahnya, dan tak terhitung kesan yang 
ditimbulkan oleh masing-masing warna.  

Mural atau lukisan dinding sudah mulai 
dikreasikan sebagai, pelengkap untuk memper-
indah ruangan atau penyeimbang warna pada 
design interior. Mural datang sebagai inovasi 
yang tidak hanya memadukan warna untuk cat 
dinding, tetapi mendatangkan nuansa baru 
untuk memberikan keindahan tersendiri yang 
memperlihatkan seni sebagai pelengkap desain 
interior. Pada penataan ruang perpustakaan ini 
mural yang berisi kalimat-kalimat ajakan yang 
positif berfungsi untuk menjadi salah satu daya 
tarik bagi siswa untuk datang ke perpustakaan.  

Olah tata warna ini disesuaikan dengan karakte-
ristik anak usia 6-12 tahun yang memiliki 
kecenderungan senang bermain, senang ber-
gerak, senang bekerja dalam kelompok, serta 
senang merasakan/ melakukan sesuatu secara 
langsung. 

5. Tata Cahaya 

Faktor pencahayaan juga sangat menentukan 
keberhasilan suatu perancangan sebuah ruang 
perpustakaan. Pemanfaatan cahaya alami se-
dapat mungkin dioptimalkan karena ruang per-
pustakaan sekolah umumnya digunakan pada 
siang hari, dengan memperbanyak bukaan 
jendela. Pencahayaan disesuaikan dengan ber-
macam-macam fungsi wilayah pemakaian. 

Untuk tempat membaca dan bekerja maka 
cahaya siang hari menguntungkan, namun 
daerah bagian buku-buku sebaiknya dilindungi 
dari cahaya siang tersebut. (Neufert, 2002: 3). 
Namun dalam kasus perpustakaan SD Negeri 
Bantargebang V Bekasi ini tidak memungkinkan 
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untuk melakukan intervensi dalam olah tata 
cahaya. 

 
 

Gambar 3. Analisis Kondisi Eksisting 
 
 

 
 

Gambar 4. Konsep Usulan Desain 
 

 

 

Gambar 5. Visualisasi Usulan Desain(3D) 
 

 

 
 

Gambar 6. Realisasi Desain 
 

Dalam usulan desain diharapkan desain ini 
dapat menggiring semua proses tahapan dalam 
mengadopsi atau membentuk perilaku baru dari 
seorang, saat pintu terbuka dan melihat mural 
yang ada diharapkan sudah terjadi tahapan 
awareness, interest, dan evaluation. Kemudian 
saat melihat sekeliling tahapan trial, dan 
adoption juga terjadi. Oleh sebab itu mural 
ditonjolkan di bagian depan sehingga bisa 
menjadi point of interest. 

Perilaku baru yang diharapkan adalah siswa 
sudah tidak canggung lagi untuk masuk ke 
perpustakaan dan melakukan kegiatan mem-
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baca dan akan menjadi sebuah kebiasaan baru 
yang langgeng. 

Kesimpulan  

Arsitektur dalam mempengaruhi perilaku manu-
sia, dan begitupun perilaku manusia dapat 
mempengaruhi bagaimana produk arsitektur 
terbangun. Arsitektur hadir berdasarkan kebutu-
han pengguna, namun kemudian pengguna 
tanpa sadar membentuk perilaku baru saat pro-
duk arsitektur dengan kualitas ruang tertentu 
hadir. 
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