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BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

 

2.1 Perpustakaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perpustakaan 

mempunyai arti tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan 

penggunaan koleksi buku, dsb.. Definisi lain tentang perpustakaan menurut 

Sutarno NS (2006:11-12), perpustakaan dapat diartikan sebagai “suatu ruangan, 

bagian dari gedung/bangunan, atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku 

koleksi yang disusun dan diatur demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan 

dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan pembaca.” Definisi senada 

diungkapakan (Sulistyo-Basuki,1993:3) bahwa perpustakaan ialah sebuah 

ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk 

menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata 

susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan 

merupakan suatu tempat baik itu berupa ruangan ataupun gedung dimana di 

dalamnya tersimpan bermacam koleksi yang disusun menurut susunan tertentu 

dan dapat dimanfaatkan oleh pembaca (pemustaka) tetapi tidak untuk dijual. 

 

2.1.1 Fungsi Perpustakaan 

Perpustakaan mempunyai peranan penting dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagaimana dituliskan dalam UUD 1945. “Perpustakaan 
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berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator bagi mereka yang ingin 

mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

pengalamannya.”(Sutarno NS, 2006:68). Dengan adanya amanat tersebut, maka 

setiap perpustakaan wajib melaksanakan fungsinya dengan baik karena 

perpustakaan erat kaitannya dengan masyarakat khususnya dalam bidang 

pendidikan dan pengetahuan. Adapun beberapa fungsi perpustakaan menurut 

(Sulistyo-basuki,1993:27-29) adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sarana simpan karya manusia 

Perpustakaan berfungsi sebagai tempat menyimpan karya manusia, khususnya 

karya cetak seperti buku, majalah, dan sejenisnya serta karya rekaman seperti 

kaset, piringan hitam, dan sejenisnya. Dengan kata lain perpustakaan 

berfungsi sebagai “arsip umum” bagi produk masyarakat dan mempunyai 

tugas untuk menyimpan khazanah budaya hasil masyarakat yang berupa buku. 

b. Fungsi informasi 

Perpustakaan berfungsi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan 

informasi. Informasi yang diminta dapat berupa informasi mengenai tugas 

sehari-hari, pelajaran ataupun informasi lannya. Dengan koleksi yang tersedia 

perpustakaan harus berusaha menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.  

c. Fungsi rekreasi 

Secara umum kegiatan membaca dapat digolongkan dalam dua jenis kegiatan. 

Pertama, kegiatan membaca untuk keperluan praktis, artinya membaca untuk 

memperoleh hasil praktis. Hasil praktis ini memiliki arti luas seperti untuk 

lulus ujian, memahami sebuah masalah, dan sebagainya. Kedua, tujuan 
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kultural, artinya membaca sekedar untuk rekreasi rohani belaka. Masyarakat 

dapat menikmati rekreasi kultural dengan cara membaca bahan bacaan yang 

disediakan oleh perpustakaan. 

d. Fungsi pendidikan 

Perpustakaan berfungsi sebagai sarana pendidikan nonformal dan informal, 

artinya perpustakaan merupakan tempat belajar yang berada di luar bangku 

sekolah ataupun dalam lingkungan pendidikan sekolah. Dalam hal ini, yang 

berkaitan dengan pendidikan nonformal adalah perpustakaan umum, 

sedangkan yang berkaitan dengan pendidikan informal adalah perpustakaan 

sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi. 

e. Fungsi kultural 

Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mendidik dan 

mengembangkan apresiasi budaya masyarakat. Pendidikan yang dapat 

dilakukan di perpustakaan adalah dengan menyelenggarakan pameran, 

ceramah, pertunjukan kesenian, pemutaran film bahkan bercerita untuk anak-

anak (story telling). 

 

2.1.2 Perpustakaan Perguruan Tinggi. 

Perpustakaan dapat diklasifikasikan/digolongkan menjadi beberapa jenis. 

Setiap perpustakaan memiliki sejarah yang berbeda-beda sehingga menyebabkan 

perbedaan tujuan, organisasi induk, dan anggotanya. Adanya bermacam 

perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya penggolongan berbagai jenis 

perpustakaan. (Sulistyo-Basuki, 1993).  
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Dalam UU RI no.43 Tahun 2007 dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis 

perpustakaan, yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan 

sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. 

Dalam hal ini UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang termasuk dalam 

jenis perpustakaan perguruan tinggi karena berada di dalam suatu perguruan 

tinggi yaitu Politeknik Negeri Semarang. 

Perpustakaan perguruan tinggi didefinisikan oleh Sulistyo-Basuki 

(1991:51) sebagai “perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan 

bawahannya, maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, dengan 

tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya.” Tujuan yang 

dimaksud tersebut adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian masyarakat). Definisi senada dijelaskan (Sutarno NS, 2006:46) 

bahwa perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di suatu 

perguruan tinggi, baik berbentuk universitas, akademi, sekolah tinggi, ataupun 

institut dan mempunyai tugas untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan 

perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di dalam suatu perguruan 

tinggi (universitas) yang bertugas untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yaitu meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Di setiap perguruan tinggi (universitas) perpustakaan biasa terletak pada 

masing-masing fakultas atau jurusan, tetapi ada juga yang terpusat yang sering 

disebut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan seperti tempat yang 
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dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam hubungan dengan bidang 

penelitian, perpustakaan perguruan tinggi biasa disebut dengan “research library” 

karena penelitian merupakan salah satu kegiatan utama di perguruan tinggi. 

(Sutarno NS, 2006:46). Maka sebagai “research library”, perpustakaan 

perguruan tinggi dituntut untuk menyediakan koleksi yang mendukung untuk 

melakukan penelitian dan juga disesuaikan dengan seluruh fakultas, jurusan, dan 

program serta mata kuliah yang ada, baik berupa buku-buku maupun bahan 

pustaka lainnya. Seperti yang sudah diamanatkan dalam pasal 24 ayat (2) UU RI 

No.43 Tahun 2007 bahwa “perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi, baik 

jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 

pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” 

 

2.2 Kenyamanan Membaca Pemustaka 

Kenyamanan membaca pemustaka terdiri dari tiga kata, yaitu 

kenyamanan, membaca dan pemustaka. Ketiga kata tersebut memang memiliki 

makna yang berbeda, agar didapatkan definisi yang tepat maka penulis 

menguraikan definisi dari ketiga kata tersebut sebagai berikut: 

2.2.1  Kenyamanan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kenyamanan berarti 

keadaan nyaman; kesegaran; kesejukan. Keadaan yang nyaman identik dengan 

ketenangan, sedangkan ketenangan atau keadaan perasaan yang tenang identik 

dengan rasa aman yang artinya tenteram dan bebas dari segala macam gangguan. 



15 

 

Jadi secara garis besar, kenyamanan bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang 

nyaman, tenang, tenteram, dan terbebas dari segala gangguan. 

2.2.2 Membaca  

Kata membaca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti 

“melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya 

dalam hati).” Menurut (Bond dan Wagner (1953) dalam bafadal, 2008:193) 

menjabarkan tentang definisi membaca yaitu “reading is the process of acquiring 

and author’s Meaning’s and of Interpreting, evaluating, and reflecting upon those 

Meaning’s“ 

Membaca merupakan suatu proses menangkap atau memperoleh konsep-

konsep yang dimaksud oleh pengarangnya, mengintepretasi, mengevaluasi 

kosep-konsep pengarang, dan merefleksikan atau bertindak sebagaimana 

yang dimaksud dari konsep-konsep itu. 

 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan suatu 

kegiatan melihat, menangkap, dan memahami konsep-konsep yang tertulis 

kemudian mampu mengevaluasi dan bertindak sebagaimana yang dimaksudkan 

dari konsep-konsep tersebut.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan membaca tidak 

hanya mengoperasikan pelbagai keterampilan untuk memahami kata-kata dan 

kalimat, tetapi juga kemampuan mengintepretasi, mengevaluasi, sehingga 

memperoleh pemahaman yang komprehensif. (Bafadal, 2008:193). 

Menurut Kamus Kepustakawanan Indonesia (Lasa, 2009:205-206). 

Terdapat beberapa cara membaca yang bisa dilakukan, yaitu: 
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1. Membaca acak – browsing  

membaca bacaan untuk mendapatkan informasi baru, misalnya sekedar 

melihat-lihat judul buku, majalah, atau lain-lainnya. 

2. Membaca banding-banding – syntopical reading 

Sistem baca beberapa bacaan dalam suatu bidang untuk mencari perbandingan 

dalam rangka penyusunan rencana kegiatan ilmiah maupun untuk 

memecahkan masalah. Dalam hal ini diperlukan sikap kritis dan aktivitas yang 

tinggi. 

3. Membaca cepat – rapid reading 

Cara membaca cepat pada naskah karena telah terbiasa membaca dan 

menelaah suatu bidang. 

4. Membaca coba-coba – trial reading 

Cara pencarian dan penyelidikan suatu bacaan dengan cepat untuk 

menentukan apakah bahan bacaan itu akan digunakan atau tidak. Cara ini 

digunakan antara lain untuk memilih buku-buku di perpustakaan yang akan 

dipinjam atau tidak. 

5. Membaca dengan sorotan – scanning reading 

Cara pencarian topik dalam suatu bacaan secara cepat dengan difokuskan pada 

daftar isi maupun indeks. 

6. Membaca lompat-lompat – skimming reading 

Cara baca sekilas dengan melihat-lihat judul buku, membaca sepintas pada 

kata pengantar, daftar isi, indeks, dan membaca bab-babnya secara sekilas. 

Apabila tertarik pada suatu topik, lalu membacanya lebih serius. 



17 

 

7. Membaca secara kritis – critical reading 

 Membaca naskah dengan pelan-pelan, penuh perhatian, diulang-ulang 

sehingga paham betul. Cara baca ini untuk mengadakan penilaian dan sekedar 

untuk membuat catatan tentang topik tertentu. 

Berbagai macam cara membaca seperti di atas bisa dilakukan oleh 

seseorang ketika sedang berada di perpustakaan. Dengan pemilihan cara membaca 

yang tepat akan lebih mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan secara efektif dan efisien, karena tidak membuang banyak 

waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan cara membaca 

seperti apapun tetap membutuhkan konsentrasi yang tinggi agar informasi yang 

dibutuhkan dapat diserap dengan baik sehingga informasi yang diperoleh 

tepat/sesuai dengan kebutuhan. 

2.2.3 Pemustaka 

Pemustaka merupakan sebutan untuk orang yang memanfaatkan 

perpustakaan. Istilah pemustaka baru digunakan setelah disahkannya UU RI 

No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Pemustaka dahulu biasa disebut dengan 

pengguna atau pemakai perpustakaan. Menurut UU RI No.43 tahun 2007 

“pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, 

masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.”  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemustaka merupakan 

orang, maupun kelompok orang yang menggunakan fasilitas dan layanan yang 

ada di perpustakaan. Perpustakaan dapat dikatakan berhasil mencapai tujuannya 

jika terdapat pemustaka yang memanfaatkan fasilitas dan layanan yang ada. 
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Semakin banyak pemustaka yang memanfaatkan semakin dapat dikatakan 

perpustakaan tersebut maju dan berkembang.  

Terdapat bermacam jenis pemustaka disesuaikan dengan jenis 

perpustakaannya. Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian di 

perpustakaan perguruan tinggi, sehingga pemustakanya adalah para mahasiswa 

tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dosen dan karyawan juga memanfaatkan 

fasilitas dan layanan yang ada di perpustakaan. 

Berdasarkan uraian atau penjabaran masing-masing kata di atas, maka 

disimpulkan bahwa kenyamanan membaca pemustaka dapat diartikan sebagai 

suatu keadaan perasaan nyaman, tenang, tenteram bagi seseorang maupun 

sekelompok orang yang sedang memanfaatkan perpustakaan ketika memahami isi 

dari apa yang tertulis dalam bahan bacaan. 

Perpustakaan memang sudah semestinya menjunjung tinggi suasana ruang 

yang tenang agar memberikan kenyamanan bagi pemustaka. Suasana ruang yang 

tenang tidak diartikan sebagai ruang yang sunyi atau kedap suara sehingga tidak 

ada suara sedikitpun dapat masuk. Hal tersebut tidak akan membuat suasana 

nyaman tetapi cenderung menjadikan suasana terkesan menakutkan.  

Inti dari kenyamanan yang diinginkan oleh pemustaka ketika sedang 

membaca adalah rasa nyaman karena terbebas dari segala macam gangguan. 

Gangguan dapat muncul dari berbagai faktor yang ada baik dari luar maupun dari 

dalam perpustakaan itu sendiri, misal suasana ruang yang berisik dan gaduh, 

ruang terlalu gelap atau terang, dan pasti masih terdapat faktor lainnya. Hal 

tersebut akan dijelaskan oleh penulis pada subbab selanjutnya. 
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2.2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kenyamanan Membaca 

Penulis dalam penelitian ini mengambil teori dari ilmu psikologi 

pendidikan. Di dalam psikologi pendidikan dijelaskan mengenai faktor-faktor 

yang memegaruhi belajar. Belajar sangat erat kaitannya dengan membaca, bisa 

dikatakan sebagian besar cara yang paling sering dilakukan seseorang ketika 

belajar adalah membaca. Dengan  demikian penulis mengambil teori tersebut 

untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kenyamanan 

membaca pemustaka, penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut anatara lain 

sebagai berikut: 

2.2.4.1 Faktor-faktor dari luar Diri Individu 

Faktor dari luar individu merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

individu. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 

2.2.4.1.1 Faktor-faktor NonSosial 

Faktor nonsosial yang dapat memengaruhi seseorang bisa dikatakan tak 

terbilang jumlahnya, misalnya: keadaan udara, suhu, udara, cuaca, waktu 

(pagi,siang, sore, ataupun malam), tempat (letak dan posisi gedungnya), alat-alat 

yang digunakan untuk belajar (seperti alat tulis-menulis dan buku-buku), dan lain 

sebagainya.  

Faktor-faktor yang telah disebutkan hanyalah sebagian contoh kecil, masih 

terdapat banyak faktor-faktor lain sejenis yang belum disebutkan. Faktor 

nonsosial memang sering diabaikan, padahal faktor tersebut berpotensi untuk 

menimbulkan dampak buruk bagi kenyamanan membaca pemustaka. Sebagai 

contoh, bila suhu udara dalam ruang perpustakaan terlalu panas ataupun terlalu 
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dingin maka akan membuat pemustaka merasa tidak nyaman untuk berlama-lama 

membaca di perpustakaan. Meskipun tidak serta merta langsung menimbulkan 

dampak yang buruk tetapi jika tidak diperhatikan lama-lama akan sangat 

mengganggu kenyamanan membaca pemustaka.   

2.2.4.1.2 Faktor-faktor Sosial 

faktor-faktor sosial yang berpengaruh di sini adalah faktor manusia 

(sesama manusia), baik manusia itu ada (hadir) maupun tidak langsung hadir. 

Kehadiran orang lain pada waktu seseorang sedang membaca dapat mengganggu 

kenyamanan. Misalnya: jika ada seseorang sedang serius membaca di 

perpustakaan, tetapi di sebelahnya terdapat beberapa orang yang sedang 

berbincang. Sedangkan gangguan dari faktor manusia yang tidak langsung hadir 

dapat dicontohkan dengan potret atau foto seseorang, suara nyanyian dari radio 

atau tape recorder yang mungkin juga dapat mengganggu konsentrasi ketika 

sedang membaca. 

 

2.2.4.2 Faktor-faktor dari dalam Diri Individu 

Faktor dari dalam individu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

individu itu sendiri. Faktor-faktor dari dalam diri individu juga dapat dibagi 

menjadi dua golongan, yaitu: 

2.2.4.2.1 Faktor-faktor fisiologis 

Faktor ini masih dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu : (a) keadaan tonus 

jasmani pada umumnya, dan (b) keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu. 
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a. Keadaan tonus jasmani pada umumnya 

Keadaan jasmani juga dapat memengaruhi seseorang dalam berkonsentrasi. 

Keadaan jasmani yang sehat akan lain pengaruhnya dengan keadaan jasmani 

yang kurang sehat. Keadaan jasmani yang lelah juga lain pengaruhnya 

daripada yang tidak lelah. Oleh sebab itu, terdapat dua hal yang harus 

diperhatikan. Pertama, nutrisi harus cukup karena jika kekurangan akan 

menyebabkan kelesuan, cepat lelah dan mengantuk. Kedua, beberapa penyakit 

yang biasa diabaikan seperti pilek, sakit gigi, dan batuk dapat mengganggu 

kenyamanan dan konsentrasi harus lebih diperhatikan.   

b. Keadaan fungsi-fungsi fisiologis tertentu 

Keadaan fungsi fisiologis di sini terutama adalah fungsi-fungsi panca indera, 

karena panca indera dapat merupakan pintu gerbang masuknya pengaruh ke 

dalam individu. Berfungsinya panca indera dengan baik merupakan syarat 

dapatnya membaca itu berlangsung dengan baik. Dalam membaca, panca 

indera yang paling berperan adalah mata. Jika mata berfungsi dengan baik 

maka proses penyerapan informasi juga dapat berlangsung dengan baik. 

 

2.2.4.2.2 Faktor-faktor Psikologis 

Faktor-faktor psikologis yang ditekankan di sini adalah faktor yang 

mendorong aktvitas belajar atau dalam hal ini dikatakan sebagai faktor yang 

mendorong aktivitas membaca seseorang. Menurut Arden N. Frandsen dalam 

(Suryabrata, 1990:253) mengatakan bahwa hal yang mendorong seseorang untuk 

belajar antar lain adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih 
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luas, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu 

maju, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran. 

Jika di dalam diri seseorang terdapat dorongan, motivasi ataupun keinginan yang 

kuat maka kegiatan membaca akan terasa nyaman dan menyenangkan sehingga 

secara tidak langsung faktor psikologis seseorang juga dapat memengaruhi 

kenyamanan membaca seseorang. 

 

2.3 Persepsi Pemustaka tentang Adanya Musik di Perpustakaan 

Penulis dalam subbab ini menjabarkan mengenai teori-teori yang 

digunakan untuk menjelaskan persepsi pemustaka tentang adanya musik di 

perpustakaan. Adapun yang akan dijelaskan oleh penulis adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan persepsi dan musik.     

2.3.1 Definisi Persepsi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi adalah 1 tanggapan 

(penerimaan) langsung dr sesuatu; serapan; 2 proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca indranya. Sedangakan menurut (Thoha, 2010:141) 

persepsi pada hakikatnya adalah “proses kognitif yang dialami oleh setiap orang 

di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, 

pendengaran, pengahayatan, perasaan, dan penciuman.” 

 Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi berarti 

tanggapan seseorang dalam memahami lingkungan sekitarnya melalui panca 

inderanya. Jadi dapat dikatakan bahwa persepsi sangat tergantung dengan 

kemampuan panca indera sehingga persepsi seseorang akan sesuatu hal akan 
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bersifat subjektif. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan panca indera yang 

dimiliki setiap orang berbeda-beda. 

2.3.1.1 Faktor-faktor yang Berperan dalam Persepsi 

Menurut Walgito dalam Aulianti (2010: 19) mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang berperan dalam persepsi yaitu sebagaimana dijelaskan dalam kutipan 

berikut: 

1. Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga 

dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang 

langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. 

Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu. 

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang ditrima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak 

sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon 

diperlukan syaraf motoris. 

3. Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan 

atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada 

sesuatu atau sekumpulan objek. 

 

Ketiga faktor di atas sanagat berperan dalam proses pembentukan persepsi 

individu (pemustaka). Dalam penelitian ini objek yang dipersepsikan adalah 

diperdengarkannya musik di ruang perpustakaan, sedangkan alat indera yang 

digunakan sebagai reseptor adalah indera pendengaran (telinga) karena objek 

yang dipersepsikan dalam penilitian ini adalah suara. Sedangkan untuk perhatian 

akan berbeda satu sama lainnya, tergantung pada masing-masing individu 

(pemustaka). 
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2.3.2 Musik 

Terdapat banyak pendapat mengenai definisi musik di dunia ini. Hal 

tersebut disebabkan karena musik mempunyai sifat yang universal. Menurut 

(Dofi, 2010: 3) bahwa “bunyi yang yang dianggap enak oleh pendengarnya, dan 

atau segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kumpulan 

orang kemudian disajikan secara berirama (beraturan) dapat dinyatakan sebagai 

musik”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata musik memiliki 

dua arti, yaitu : 

1. ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan 

hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yg 

mempunyai kesatuan dan kesinam-bungan; 

2. nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung 

irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yg menggunakan alat-alat yg 

dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu);  

 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa musik 

adalah  bunyi atau suara yang disusun sedemikian rupa yang disajikan secara 

beraturan sehingga membentuk suatu komposisi yang mempunyai kesatuan.  

2.3.2.1 Unsur-unsur dalam Musik yang Memengaruhi Persepsi Pemustaka 

Sesuai dengan definisi yang telah disebutkan penulis di atas bahwa musik 

merupakan suara atau bunyi yang disusun menurut urutan tertentu yang 

mempunyai kesatuan. Kesatuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

penggabungan unsur-unsur yang berbeda sehingga dapat memengaruhi pas atau 

tidaknya suatu komposisi untuk disajikan secara berkesinambungan.  

Menurut Djohan (2010:33) “Elemen dasar yang dimiliki musik berupa: 

pitch (nada, melodi, dan harmoni), tempo (irama), timbre (warna suara) dan 

dinamika (keras-lembut).” Elemen tersebut merupakan dasar yang harus dimiliki 



25 

 

pada setiap komposisi musik. Maka dapat dikatakan bahwa elemen dasar tersebut 

memberikan pengaruh yang besar dalam menentukkan apakah musik itu enak 

didengar atau tidak.  

Persepsi pemustaka terhadap adanya musik mengacu pada elemen dasar 

tersebut di atas. Sebagai orang yang awam tentang musik, tentunya pemustaka 

tidak mungkin memberikan penilaian secara detail sesuai dengan elemen dasar 

tersebut. Persepsi yang akan diberikan oleh pemustaka cenderung mengenai 

persepsi musik secara umum, misalnya tentang jenis musik, volume musik, dll. 

karena tidak semua pemustaka mempunyai pengetahuan tentang musik secara 

teoritis. 

2.3.2.2 Jenis-jenis Musik yang Cocok di Perpustakaan 

 Terdapat banyak sekali genre/jenis musik yang ada di dunia misalnya, pop, 

jazz, rock, klasik, dan lain sebagainya. Semua genre/jenis musik tersebut 

mempunyai pengaruh yang berbeda-beda pada manusia. Berikut adalah contoh 

genre/jenis musik dan pengaruhnya pada manusia (Campbell,2001:97): 

a. Lagu-lagu Gregorian menggunakan ritme pernapasan alamiah untuk 

menciptakan perasaan santai. Lagu-lagu tersebut sangat cocok untuk 

mengiringi belajar karena dapat mengurangi stres. 

b. Musik Barok (Bach, Handel, Vivaldi, Corelli) yang lebih lambat memberi 

perasaan mantap, aman, serta menciptakan suasana yang merangsang pikiran 

dalam belajar atau bekerja. 
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c. Musik klasik (haydn dan Mozart) memiliki kejernihan, keanggunan, dan 

kebeningan. Musik ini mampu memperbaiki konsentrasi, ingatan, dan persepsi 

spasial. 

d. Jazz, blues, Dixieland, soul, calypso, reggae dan bentuk-bentuk musik yang 

muncul dari Afrika yang ekspresif dapat membawa kegembiraan. 

e. Pop dan top-40, country-western dapat menggugah emosi, dan menciptakan 

rasa sejahtera. 

Musik mempunyai genre/jenis yang berbeda-beda dan mempunyai 

pengaruh yang berbeda pula. Macam genre/jenis musik tersebut diatas cocok 

untuk diperdengarkan di ruang perpustakaan, karena sesuai dengan penjelasan di 

atas bawha jenis-jenis musik tersebut dapat membuat perasaan pemustaka menjadi 

lebih rileks, santai, gembira, dll.. Keadaan perasaan yang seperti itu tentunya 

membuat pemustaka merasa nyaman saat melakukan aktivitas dalam ruang 

perpustakaan, khususnya membaca. Jika keadaan perasaan santai, rileks dan 

gembira akan membuat konsentrasi pemustaka terjaga dan lebih fokus dalam 

melakukan pencarian informasi sehingga informasi didapatkan secara tepat sesuai 

kebutuhan dan dapat diserap dengan baik oleh pemustaka. 


