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ABSTRAK

Komunitas baca pada dewasa ini mulai menunjukkan eksistensi keberadaannya

ditengah-tengah masyarakat. Kemunculannya memberikan perubahan sosial bagi

lingkungan sekitar komunitas tersebut. Terlebih lagi dengan anggotanya yang masih

remaja, dimana mereka memiliki kesenangan untuk menghabiskan sebagian besar

waktunya bersama dengan teman sebayanya. Interaksi yang dilakukan dalam sebuah

kelompok, diartikan oleh remaja sebagai pembelajaran untuk mengamati dengan tajam

minat dan sudut pandang teman-teman sebayanya agar mereka dapat mengintegrasikan

minat dan sudut pandangnya sendiri ketika melakukan aktivitas bersama kelompok

sebayanya. Bergabungnya remaja dengan sebuah komunitas tentunya akan

menimbulkan sebuah dampak. Fenomena tersebut menjadi perhatian untuk mengetahui

gambaran bentuk konformitas yang ditunjukkan oleh anggota komunitas baca pada

kawan sebayanya. Penelitian ini menggunakan konsep dari T. J. Berndt untuk

menggambarkan bentuk konformitas yang ditunjukkan oleh anggota komunitas baca

kepada kawan sebayanya yang mampu meningkatkan minat bacanya. Penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif deskriptif, lokasi penelitian ini berada di komunitas

Goodreads Indonesia Regional Surabaya dan Klub Buku Surabaya. metode

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel

sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggota

komunitas baca yang menunjukkan sikap bentuk konformitas pro-sosial, memiliki

tingkat minat baca yang tinggi dengan prosentase 81.8%. Kemudian untuk anggota

yang menunjukkan bentuk konformitas netral, tingkat minat baca mereka cenderung

sedang, dengan prosentase 50%, dan bagi anggota komunitas yang menunjukkan sikap

bentuk konformitas anti-sosial memiliki tingkat minat baca yang rendah, dengan

prosentase 22.2%.
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