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ABSTRAK 

Surabaya menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki beragam fasilitas dan 
kemudahan aksesibilitas, baik dalam akses transportasi maupun akses informasi. Kemudahan 
akses informasi ini ditunjukkan dengan kuatnya jaringan internet, banyaknya toko buku, 
perpustakaan kafe ataupun perpustakaan umum yang disediakan oleh pemerintah. Sebagai 
kota besar, pemerintah kota Surabaya juga menyediakan beragam tempat-tempat hiburan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam hal rekreasi atau mengisi waktu luang. 
Adanya perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat, tidak menutup kemungkinan 
bahwa masih terdapat beberapa orang yang memilih perpustakaan sebagai tempat hiburan 
untuk menghilangkan stress dan mencari informasi terkait dengan pekerjaan atau mengakses 
layanan pemerintah. Dari fenomena tersebut yang menjadikan peneliti untuk mengetahui 
gambaran self-regulated learning masyarakat dalam berkunjung ke perpustakaan. Peneliti 
menggunakan konsep dari teori self-regulated learning. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif, lokasi penelitian ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota 
Surabaya, Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa self-regulated learning yang dimiliki 
masyarakat dalam aspek metakognitif sebesar 59%, aspek motivasional sebesar 57%, dan 
aspek behavioral sebesar 61%. Dari ketiga aspek tersebut menunjukkan masyarakat memiliki 
self-regulated learning yang tinggi dalam berkunjung ke perpustakaan umum di Surabaya. 
Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum 
di Surabaya memiliki self-regulated learning  yang tinggi.  
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ABSTRACT 

Surabaya is one of the largest cities in Indonesia that has a variety of facilities and 
accessibility, both in access to transportation and information access. Ease of access to this 
information is shown by the strong internet network, the number of bookstores, library cafe 
or public library provided by the government. As a big city, the city government of Surabaya 
also provides a variety of entertainment venues to meet the needs of the community in terms 
of recreation or leisure time. The existence of technological developments and people's 
lifestyles, does not rule out that there are still some people who choose the library as a place 
of entertainment to relieve stress and seek information related to work or access government 
services. From the phenomenon that makes researchers to know the picture of self-regulated 
learning community in visiting the library. Researchers use the concept of self-regulated 
learning theory. This study uses descriptive research method, the location of this study is the 
Library and Archives Office of Surabaya, Surabaya Youth Central Library, and the Office of 
Library and Filing of East Java Province. The sampling technique of this research is 
purposive sampling. The results of this study indicate that the self-regulated learning that the 
community has in the metacognitive aspect is 59%, the motivational aspect is 57%, and the 
behavioral aspect is 61%. From these three aspects shows the community has a high self-
regulated learning in visiting the public library in Surabaya. From the data shows that people 
who visit the public library in Surabaya have a high self-regulated learning. 
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I. PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Surabaya menjadi salah satu kota terbesar 

di Indonesia yang memiliki beragam 

fasilitas dan kemudahan aksesibilitas, baik 

dalam akses transportasi maupun akses 

informasi. Kemudahan akses informasi ini 

ditunjukkan dengan kuatnya jaringan 

internet, banyaknya toko buku, 

perpustakaan kafe ataupun perpustakaan 

umum yang disediakan oleh pemerintah. 

Sebagai kota besar, pemerintah kota 

Surabaya juga menyediakan beragam 

tempat-tempat hiburan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya dalam hal 

rekreasi atau mengisi waktu luang. 

Tempat-tempat hiburan tersebut 

diantaranya adalah mall, kafe dan tempat-

tempat rekreasi lainnya. Beragamnya 

fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah tersebut dapat dijadikan 

berbagai pilihan tempat tujuan masyarakat 

untuk menghabiskan waktunya dalam 

beraktivitas maupun sekedar mengisi 

waktu luang dan berkumpul bersama 

orang-orang tersayang.  Namun dari 

beragamnya tempat-tempat hiburan yang 

ada di Surabaya, perpustakaan umum 

masih menjadi salah satu tempat yang 

dikunjungi oleh masyarakat. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Fransisca (2013) yang menunjukkan 

bahwa 52% pengunjung perpustakaan 

lebih memilih menghabiskan waktu 

luangnya di perpustakaan dari sekedar 

membaca maupun menikmati fasilitas 

yang disediakan oleh perpustakaan yaitu 

berupa fasilitas hot spot atau internet. 

Tidak hanya untuk mengisi waktu luang, 

dalam penelitian tersebut juga 

menunjukkan bahwa 62% pengunjung 

datang ke perpustakaan karena ingin 

mencari informasi yang mereka butuhkan 

untuk menyelesaikan pekerjaan maupun 

untuk menambah informasi.  

 Tidak hanya memiliki beragam 

fasilitas untuk hiburan dan sebagai pusat 

kegiatan ekonomi saja, namun Surabaya 

juga menjadi pusat pendidikan di wilayah 

Indonesia Timur. Surabaya sebagai salah 

satu kota dengan kualitas pendidikan 

terbaik Indonesia dilengkapi dengan 

kelengkapan fasilitas dari tingkat yang 

paling dasar hingga level pendidikan tinggi. 

Keunggulan pendidikan Surabaya tidak 

hanya tentang kuantitasnya, melainkan 

juga dilihat dari segi kualitasnya. Semua 

hal tersebut didukung oleh kemudahan 

mendapatkan sarana pendukung 

pembelajaran. Pemerintah pun telah 

menyediakan berbagai fasilitas ruang 

publik seperti taman, akses internet, sarana 

belajar mengajar TIK yang memadai dan 

perpustakaan. Masyarakat sebagai 

pengunjung perpustakaan memanfaatkan 

perpustakaan sebagai tempat pencarian 



 

informasi dan memproses serta merekam 

informasi dari sumber ilmu menjadi 

sebuah pemahaman intelektual. Dalam 

penelitian Kurniawati (2012) menyatakan 

bahwa siswa yang memanfaatkan layanan 

ruang baca perpustakaan mendapatkan 

tambahan wawasan dimana wawasan 

tersebut tidak mereka peroleh didalam 

kelas. Dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pemanfaatan salah 

satu layanan perpustakaan yakni ruang 

baca dapat menambah wawasan 

pengunjung perpustakaan mengenai 

informasi yang tidak didapat dalam sebuah 

forum pembelajaran dalam kelas. Hal ini 

dapat pula terjadi pada masyarakat secara 

umum, dimana masyarakat tersebut dapat 

menambah wawasan mereka dengan 

memanfaatkan layanan yang tersedia 

didalam perpustakaan umum. Salah satu 

layanan yang dapat menunjang pemenuhan 

informasi dan menambah wawasan 

pengunjung perpustakaan secara luas 

adalah ketersediaan komputer dan jaringan 

internet. Dalam sebuah jurnal penelitian 

dari DeMaagd (2012) menunjukkan bahwa 

pengunjung perpustakaan menggunakan 

akses komputer untuk mencari pekerjaan 

dan mengakses layanan pemerintah secara 

online. Selain itu dalam penelitian ini 

menyebutkan bahwa dengan menyediakan 

komputer yang dapat diakses secara umum 

dapat menjadikan perpustakaan sebagai 

saluran untuk memperkuat masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan informasi 

bagi mereka yang tidak memiliki akses 

jaringan internet dan sebagai kesempatan 

untuk belajar serta mencari lapangan 

pekerjaan yang potensial. 

Selain mencari informasi terkait 

dengan pekerjaan atau mengakses layanan 

pemerintah, pengunjung yang datang ke 

perpustakaan umum memiliki berbagai 

alasan. Pengunjung akan melakukan 

kegiatan sesuai dengan tujuannya, tidak 

hanya untuk mencari informasi namun 

terdapat alasan lain misalnya untuk 

bersantai dan menikmati waktu luang. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Fransisca (2013) menunjukkan bahwa 52% 

pengunjung mengunjungi perpustakaan 

tidak hanya untuk mendapatkan informasi 

akan tetapi untuk mengisi waktu luang. 

Hal ini sebagai salah satu fungsi 

perpustakaan yakni menjadi tempat 

rekreasi bagi masyarakat. Selain itu, 

berkunjung ke perpustakaan dapat 

memberikan kesenangan dan kepuasan 

batin yang tak ditemukan di tempat lain. 

Didukung dengan penelitian Brewster 

(2014) yang menunjukkan bahwa 

lingkungan yang ramah dan familiar, sepi, 

serta atmosfer yang tenang pada 

perpustakaan umum dapat memberi 

dampak positif bagi kesehatan mental. Hal 

ini menjadi manfaat tersembunyi bagi 

perpustakaan umum yang mungkin dapat 



 
 

membantu pemulihan kesehatan mental 

atau stres yang terjadi pada masyarakat 

setelah keseharian bekerja.  

Stres dalam bekerja sering kali 

dialami oleh masyarakat perkotaan, 

dimana mayoritas masyarakat perkotaan 

menghabiskan waktu mereka di tempat 

kerja. Untuk menghilangkan stres tersebut 

sebagian besar masyarakat perkotaan akan 

mencari hiburan dengan berjalan-jalan di 

mall, nongkrong dikafe, atau bertemu 

teman untuk sekedar ngobrol. Dalam 

penelitian Sa’diyah (2016) menunjukkan 

bahwa 53%  masyarakat kota Surabaya 

menghabiskan waktu luang mereka untuk 

melepas stress dengan nongkrong di kafe. 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa gaya hidup masyarakat perkotaan 

dalam menghabiskan waktu luang 

mayoritas berkunjung ke tempat-tempat 

hiburan yag ramai seperti kafe dan mall. 

Perubahan gaya hidup masyarakat saat ini 

juga dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi informasi. Masyarakat seakan 

dimanjakan dengan kemudahan-

kemudahan dalam berbagai hal salah 

satunya adalah dalam mendapatkan 

informasi yang mereka inginkan. Hanya 

bermodalkan jaringan internet dan 

smartphone masyarakat dapat mencari 

informasi dimanapun dan kapanpun 

mereka berada seakan informasi tersebut 

berada digenggaman tangan.  

Adanya perubahan teknologi dan 

gaya hidup tersebut, tidak menutup 

kemungkinan bahwa terdapat beberapa 

orang yang memilih perpustakaan sebagai 

tempat hiburan untuk menghilangkan 

stress. Seperti yang telah diungkapkan oleh 

M. Zen (2017) Kabag Administrasi 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Rejang 

Lebong bahwa masyarakat di daerah 

tersebut sangat antusias dala berkunjung 

dan mencari informasi di perpustakaan. 

Mereka mencari pengetahuan mengenai 

perikanan, perkebunan dan bercocok 

tanam. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

ada masyarakat yang memanfaatkan 

perpustakaan sebagai sumber informasi 

ditengah perkembangan teknologi 

informasi saat ini. Dalam penelitian yang 

dilakukan Fransisca (2013) menunjukkan 

bahwa 56% responden berkunjung ke 

perpustakaan 1-3 kali dalam sebulan dan 

mayoritas pelajar dengan prosentase 63% 

hal ini berarti terdapat 47% pengunjung 

yang bukan pelajar. Motivasi pelajar dalam 

mengunjungi dan memanfaatkan 

perpustakaan mayoritas adalah untuk 

mencari informasi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas, seperti dalam 

penelitian Fransisca (2013) yang 

menunjukkan 65% responden 

menggunakan informasi yang mereka 

dapat dari perpustakaan untuk 

menyelesaikan tugas.  



 

 Menggunakan informasi yang 

didapat dari perpustakaan untuk 

menyelesaikan tugas maupun 

memanfaatkan layanan perpustakaan yang 

lain untuk membantu mencari informasi 

mengenai pekerjaan, hal ini menunjukkan 

bahwa pengunjung perpustakaan memiliki 

self-regulated learning atau kemandirian 

dalam belajar. Self-regulated learning ini 

dapat menjadi strategi yang digunakan 

seseorang dalam mencapai tujuan misalkan 

saja seperti dalam menyelesaikan tugas 

maupun dalam mencari pekerjaan. 

Pernyataan tersebut dapat didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Wang 

(2007) yang menunjukkan bahwa self-

regulated learning dapat menjadi sumber 

bagi mahasiswa yang memiliki rencana 

untuk menciptakan kesuksesan dalam 

transisi dari mahasiswa menjadi profesor 

dan/peneliti. Begitu pula bagi masyarakat 

umum yang memiliki self-regulated 

learning ini dapat dijadikan strategi dalam 

mencapai tujuan yang telah mereka 

rencanakan, seperti dalam hal mencari 

pekerjaan, menyelesaikan tugas dari kantor, 

maupun tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan secara pribadi.  

Data pengunjung pada 

perpustakaan umum Kota Surabaya pada 

tahun 2016 menunjukkan sebesar 20.577 

masyarakat umum, 23.736 pegawai swasta, 

14 TNI/POLRI, 1.075 Pegawai Negeri 

Sipil yang berkunjung ke perpustakaan 

tersebut. Sedangkan data pengunjung pada 

perpustakaan balai pemuda Surabaya 

menunjukkan sebesar 16,123 masyarakat 

umum, 16.233 pegawai swasta, 1.212 

TNI/POLRI, 1,715 Pegawai Negeri Sipil, 

dan data pengunjung perpustakaan Dinas 

Perpustkaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 

Timur menunjukkan sebesar 28.528 

masyarakat umum, 257 TNI/POLRI, 

14.598 pegawai swasta, 8.376 Pegawai 

Negeri Sipil. Adanya peningkatan 

pengunjung dari tahun 2015 ke 2016 yakni 

sebesar 445.094 pengunjung menjadi 

644.896 pengunjung dapat menunjukkan 

bahwa masih terdapat masyarakat umum 

yang berkunjung ke perpustakaan. 

 Penelitian-penelitian dengan topik 

self-regulated learning sudah sering 

dilakukan baik di Indonesia maupun di 

luar negeri, namun mayoritas meneliti self-

regulated learning mahasiswa dan pelajar. 

Dan berdasarkan paparan fenomena-

fenomena diatas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti mengenai self-regulated 

learning masyarakat (dalam hal ini bukan 

pelajar) dalam berkunjung ke perpustakaan 

umum di Surabaya.  

I.2 Tinjauan Pustaka 

I.2.1 Self-Regulated Learning pada 

Masyarakat yang Berkunjung ke 

Perpustakaan 



 
 

Zimmerman dalam Chen (2002) 

menyatakan bahwa self-regulated learning 

adalah individu yang aktif secara 

metakognitif, motivasional, dan behavioral 

dalam proses belajar mereka sendiri. 

Schunk dan Zimmerman dalam Susanto 

(2006) menyatakan bahwa self-regulated 

learning dapat dipahami sebagai suatu 

proses yang mengaktivasi pemikiran, 

perilaku dan affect (perasaan) yang terus-

menerus dalam upaya mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Pintrich (1999) 

mendefinisikan self-regulated learning 

sebagai strategi yang digunakan individu 

untuk meregulasi kognisi mereka. Perkins 

dalam Limoodehi (2014) menyatakan 

bahwa self-regulated learning adalah 

individu yang secara aktif terlibat dalam 

mengatur dan merekonstruksi pengetahuan 

lama mereka dengan pengetahuan baru. 

Self-regulated learning dapat 

didefinisikan dalam tiga cara berbeda: 

Pertama, kemampuan individu untuk 

menggunakan strategi metakognitif atau 

untuk mengontrol kognisi. Dalam hal ini 

Pintrich, Smith, Gracia dan McKeachie 

dalam Limoodehi (2014) mengacu pada 

strategi metakognisi planning, monitoring, 

dan  regulating. Kedua, merujuk pada self-

regulated learning sebagai kemampuan 

individu untuk menggunakan keduanya 

yakni strategi pembelajaran metakognif 

dan kognitif (Schoenfeld dalam Limoodehi, 

2014). Menurut Pintrich dalam Limoodehi 

(2014), latihan, perluasan dan strategi 

organisasi dipandang sebagai kunci 

strategi kognitif. Pandangan ketiga 

menyoroti pentingnya penggabungan 

komponen motivasi, kognitif, dan 

metakognitif dalam pembelajaran. 

I.2.1.1 Aspek-aspek self-regulated 

learning 

Zimmerman dan Martinez-Pons 

(1990) menyatakan bahwa terdapat 3 

aspek dari self-regulated learning, yaitu: 

a. Metakognitif adalah kemampuan 

individu dalam merencanakan, 

mengorganisasikan atau mengatur, 

mengintruksikan diri, memonitor dan 

melakukan evaluasi dalam aktivitas 

belajar. 

b. Motivasi merupakan pendorong (drive) 

yang ada pada diri individu yang 

mencakup persepsi terhadap efikasi 

diri, kompetensi otonomi yang 

dimiliki dalam aktivitas belajar. 

c. Perilaku (behavioral) merupakan 

upaya individu untuk mengatur diri, 

menyeleksi, dan memanfaatkan 

lingkungan maupun menciptakan 

lingkungan yang mendukung aktivitas 

belajar. 

I.3 Metode Penelitian 



 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode 

deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur, Perpustakaan Umum 

Kota Surabaya dan Perpustakaan Balai 

Pemuda Surabaya. Berdasarkan lokasi 

penelitian yang telah ditentukan diatas, 

maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat umum 

yang berkunjung di salah satu atau di 

ketiga perpustakaan tersebut. Adapun 

teknik pengampilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan non 

random sampling menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu dengan 

menentukan kriteria sampel yang hendak 

diteliti, yang ditemui cocok sebagai 

sumber data. Kriteria dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Pernah berkunjung ke perpustakaan 

umum di Surabaya minimal 1-3 kali 

dalam 1 bulan terakhir. 

b. Bukan mahasiswa atau pelajar. 

c. Pernah memanfaatkan fasilitas yang 

ada di perpustakaan. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan ada 4 yaitu, data primer, data 

sekunder, observasi dan studi pustaka. 

Sedangkan teknik pengolahan data 

menggunakan editing, coding, dan tabulasi 

data. Terakhir, untuk teknik analisis, 

peneliti menggunakan tabel tunggal 

dengan cara interpretasi teoritik. 

II. ANASILIS DATA 

II.1 Self-Regulated Learning pada 

Masyarakat yang Berkunjung ke 

Perpustakaan Umum di Surabaya 

II.1.1 Aspek Metakognitif pada 

Masyarakat yang Berkunjung ke 

Perpustakaan Umum di Surabaya 

Dari hasil data diketahui bahwa 

terdapat 52% responden yang tidak setuju 

tentang pernyataan meminjam buku lebih 

dari 4 kali dalam sebulan, namun terdapat 

31% responden yang menyetujui 

pernyataan tersebut. Responden lebih 

menyukai meminjam buku dan membaca 

dirumah karena ingin lebih fokus, dengan 

52% responden yang menyetujui 

pernyataan tersebut dan 36% yang sangat 

setuju. Setelah berkunjung ke 

perpustakaan masyarakat selalu mendapat 

informasi dan pengetahuan baru, terdapat 

56% responden yang setuju dan 40% 

responden sangat setuju pernyataan 

tersebut. Hasil temuan data tersebut 

menunjukkan bahwa dengan intensitas 

peminjaman yang tidak sering dan 

memilih membaca buku dirumah, hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat ingin 

benar-benar fokus dan memonitor kegiatan 

mereka untuk mendapatkan informasi dan 

pengetahuan dari buku tersebut. Sehingga 



 
 

masyarakat merasa bahwa ia selalu 

mendapatkan pengetahuan baru setelah 

berkunjung ke perpustakaan. 

Sesuai dengan pernyataan 

Zimmerman dan Martinez-Pons (1990) 

metakognitif adalah kemampuan individu 

dalam merencanakan, mengorganisasikan 

atau mengatur, mengintruksikan diri, 

memonitor dan melakukan evaluasi dalam 

aktivitas belajar. Masyarakat melakukan 

perencanaan dan mengatur aktivitas 

mereka sebelum berkunjung ke 

perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat memiliki kemampuan 

perencanaan yang matang dan rinci 

mengenai aktivitas belajar mandiri mereka. 

Bukan hanya merencanakan tapi juga 

menginstruksikan diri mereka dengan 

membaca buku yang sesuai dengan 

kebutuhan informasi mereka, bahkan 

dengan membaca 3-4 buku dalam sekali 

berkunjung. Masyarakat memonitor 

kegiatan mereka dengan tindakan 

meminjam buku untuk dibaca dirumah 

agar lebih fokus hal ini memnandakan 

bahwa masyarakat ingin benar-benar 

memahami dan mendapatkan informasi 

dan pengetahuan yang mereka butuhkan. 

Tahap evaluasi dari masyarakat adalah 

mereka selalu mendapatakan pengetahuan 

baru setelah berkunjung ke perpustakaan. 

II.1.2 Aspek Motivasional Masyarakat 

dalam Berkunjung ke Perpustakaan 

Umum di Surabaya 

Berdasarkan hasil temuan data di 

lapangan menunjukkan bahwa 57% 

responden berkunjung ke perpustakaan 

dengan tujuan untuk mengisi waktu luang 

dan terdapat 21% responden yang tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini 

senada dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fransisca (2013) yang 

menunjukkan bahwa 52% pengguna 

berkunjung ke perpustakaan untuk 

menghabiskan waktu luang mereka 

walaupun sekedar membaca ataupun 

menikmati fasilitas yang telah disediakan 

oleh perpustakaan yaitu berupa hot spot 

atau internet. Berdasarkan probing dengan 

responden, responden berkunjung 

perpustakaan karena memiliki tujuan yakni 

mencari ide untuk membuat kerajinan dari 

koleksi-koleksi buku yang ada di 

perpustakaan. Hasil dari kerajinan tersebut 

akan dijual lagi oleh responden untuk 

membantu orangtua. Hasil temuan tersebut 

sesuai dengan pernyataan Zimmerman dan 

Martinez-Pons (1990) yang menyatakan 

bahwa aspek motivasi merupakan 

pendorong (drive) yang ada pada diri 

individu yang mencakup persepsi terhadap 

efikasi diri, kompetensi otonomi yang 

dimiliki dalam aktivitas belajar. 

Masyarakat memiliki tujuan masing-



 

masing ketika berkunjung ke perpustakaan, 

entah untuk mengisi waktu luang atau pun 

bertujuan untuk mencari inrformasi yang 

mereka butuhkan. Masyarakat yang 

memiliki tujuan tersebut merasa yakin atas 

kemampuan dirinya untuk mendapatkan 

informasi dan memanfaatkan informasi itu 

guna menunjang kebutuhan sehari-hari. 

Seperti pernyataan salah satu responden 

sebelumnya bahwa ia berkunjung ke 

perpustakaan untuk mencari ide untuk 

membuat kerajinan lalu dijual, hal ini 

menunjukkan bahwa responden tersebut 

memiliki keyakinan akan kemampuannya 

sehingga terus mencari informasi dan 

belajar menerapkan informasi yang didapat 

tersebut. 

II.1.3 Aspek Behavioral Masyarakat 

dalam Berkunjung ke Perpustakaan 

Umum di Surabaya 

Sebanyak 51% responden pernah 

mengikuti kegiatan yang diadakan oleh 

perpustakaan, 48% responden memiliki 

alasan mengikuti kegiatan tersebut untuk 

meningkatkan pengetahuan dan skill. 

Masyarakat merasa bahwa kegiatan yang 

diadakan perpustakaan tersbut cukup 

sesuai dan memenuhi kebutuhan informasi 

dan sarana rekreasi. Terdapat 54% 

responden yang menyatakan setuju 

terhadap pernyataan tersebut. Diskusi 

bukanlah menjadi hal yang asing bagi 

pengunjung perpustakaan, hal ini didukung 

oleh 55% responden yang menyatakan 

bahwa mereka akan ikut berdiskusi ketika 

terdapat pengunjung lain yang sedang 

berdiskusi dengan topik yang menarik 

minat. Responden merasa tidak ada 

salahnya untuk mengikuti diskusi bahkan 

malah mendapatkan pengetahuan-

pengetahuan baru dari berdiskusi tersebut. 

Dari pemaparan data diatas sesuai 

dengan pernyataan Zimmerman dan 

Martinez-Pons (1990) Perilaku (behavioral) 

merupakan upaya individu untuk mengatur 

diri, menyeleksi, dan memanfaatkan 

lingkungan maupun menciptakan 

lingkungan yang mendukung aktivitas 

belajar. Masyarakat mengatur dirinya 

sendiri dengan selalu ingin mengetahui 

berita dan isu terbaru dari berbagai belahan 

dunia dengan membaca koran dan majalah. 

Tindakan masyarakat yang tidak langsung 

mempercayai sumber informasi menjadi 

salah satu upaya seleksi masyarakat agar 

tidak terjerumus dengan informasi yang 

tidak akurat. Dengan mengikuti kegiatan-

kegiatan dan dengan senang hati 

berdiskusi dengan orang lain ini 

menunjukkan bahwa masyarakat mampu 

memanfaatkan lingkungan dan mampu 

memnciptakan lingkungan yang 

mendukung aktivitas belajar mereka.  

Dari ketiga aspek yakni 

metakognitif, motivasional, dan behavioral 

masing-masing aspek memiliki kategori 



 
 

yang tinggi, hal ini menunjukkan  bahwa 

masyarakat memiliki self-regulated 

learning yang tinggi. Seperti pernyataan 

Zimmerman dalam Chen (2002) yang 

menyatakan bahwa self-regulated learning 

adalah individu yang aktif secara 

metakognitif, motivasional, dan behavioral 

dalam proses belajar mereka sendiri. 

Masyarakat yang berkunjung ke 

perpustakaan umum di Surabaya memiliki 

self-regulated learning yang tinggi, 

mereka secara mandiri mencari informasi 

dan pengetahuan untuk mencapai tujuan 

mereka masing-masing. Masyarakat 

memiliki keyakinan akan kemampuan 

yang mereka miliki dengan memanfaatkan 

informasi dan pengetahuan yang mereka 

dapatkan untuk menunjang kehidupan 

mereka sehari-hari. Seperti pernyataan 

Schunk dan Zimmerman dalam Susanto 

(2006) yang menyatakan bahwa self-

regulated learning dapat dipahami sebagai 

suatu proses yang mengaktivasi pemikiran, 

perilaku dan affect (perasaan) yang terus-

menerus dalam upaya mencapai sebuah 

tujuan. Selain itu dari data penelitian ini 

menunjukkan bahwa masyarakat masih 

memanfaatkan perpustakaan umum untuk 

membantu menunjang kegiatan sehari-hari 

mereka yakni untuk mengisi waktu luang, 

berekreasi dengan keluarga, atau pun 

mencari ide untuk bisnis mereka, hal 

tersebut menunjukkan bahwa perpustakaan 

umum memiliki impact yang positif bagi 

aktivitas masyarakat. Hal senada pun 

ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Sei dan Vakkari (2015) yang 

menujukkan bahwa responden dalam 

penelitian tersebut memiliki pandangan 

yang positif terhadap dampak dari 

perpustakaan umum bagi kehidupan 

mereka. Manfaat yang paling sering 

dirasakan oleh masyarakat tersebut adalah 

dalam kategori dimensi dalam membaca 

dan self-education. 

III. PENUTUP 

III.1 Kesimpulan 

Self-regulated Learning 

masyarakat dalam berkunjung ke 

perpustakaan umum di Surabaya dapat 

digambarkan melalui tiga aspek yakni 

aspek metakognitif, motivasional dan 

behavioral. Dari temuan data di lapangan 

dapat diketahui bahwa:  

a. Metakognitif 

Aspek metakognitif masyarakat dalam 

berkunjung ke perpustakaan umum di 

Surabaya termasuk dalam kategori 

tinggi hal ini ditunjukkan oleh 59% 

responden yang menulis rencana 

aktivitas sebelum berkunjung ke 

perpustakaan. 

b. Motivasional 

Pada aspek motivasional masyarakat 

dalam berkunjung ke perpustakaan 

umum di Surabaya terdapat 57% 



 

responden yang berkunjung ke 

perpustakaan untuk mengisi waktu 

luang dan terdapat 78% responden. 

c. Behavioral  

Aspek behavioral masyarakat dalam 

berkunjung ke perpustakaan umum di 

Surabaya oleh 61% responden 

berpendapat bahwa buku merupakan 

media yang memberikan informasi 

secara akurat dan termasuk dalam 

kategori sangat tinggi.  

Dari ketiga aspek diatas dapat 

disimpulkan bahwa self-regulated learning 

masyarakat dalam berkunjung ke 

perpustakaan umum di Surabaya termasuk 

dalam kategori yang tinggi. 

III.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan di atas, maka peneliti hendak 

memberikan saran atau rekomendasi 

kepada beberapa pihak yang terkait dengan 

penelitian ini, adapun saran yang diajukan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah sebagai pihak yang 

menaungi perpustakaan umum 

diharapkan untuk terus mendukung 

dalam hal materiil khususnya dan 

menciptakan inovasi-inovasi baru 

baik itu program ataupun kebijakan 

agar perpustakaan umum dapat 

terus berkembang mengikuti 

perkembangan masyarakat yang 

semakin dinamis. Karena dengan 

begitu perpustakaan tidak akan 

ditinggalkan oleh masyarakat yang 

selalu berubah.  

2. Bagi perpustakaan, diharapkan 

memperhatikan beberapa fasilitas 

yang dapat menunjang masyarakat 

untuk berkunjung ke perpustakaan 

beberapa diantaranya adalah gedung 

dan wifi. Dengan tampilan gedung 

yang menarik dapat menciptakan 

first impression masyarakat untuk 

berkunjung ke perpustakaan dan 

dapat pula meningkatkan image 

yang bagus terhadap perpustakaan. 

Peningkatan pada fasilitas wifi juga 

perlu di perhatikan karena wifi 

menjadi fasilitas yang paling sering 

digunakan oleh masyarakat yang 

berkunjung ke perpustakaan, namun 

masih memiliki koneksi yang 

rendah. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, 

diharapkan pada peneliti selanjutnya 

dapat dilakukan penelitian lebih 

mendalam dengan metode 

penelitian yang berbeda yakni 

metode kualitatif agar didapat hasil 

penelitian yang lebih mendalam 

terkait self-regulated learing 

masyarakat dalam berkunjung ke 

perpustakaan dan dapat meniliti 

dengan objek yang lebih luas yakni 



 
 

dengan melibatkan mahasiswa, 

pelajar dan kalangan akademisi. 

Daftar Pustaka 

Alwisol. 2009. Psikologi Kepribadian 
Edisi Revisi. Malang: UMM Press 

Banisaeid, Maryam. 2015. The Role Of 
Motivation In Self-Regulated 
Learning And Language Learning 
Strategy: In The Case Of Chinese 
EFL Learners. Jurnal. China: 
Zhejiang Unmiversity. 

Brewster, Liz. 2014. The Public Library as 
Therapeutic Landscape: a Qualitive 
Case Study. Jurnal. United Kingdom: 
University of Leicester. 

Bungin, Burhan. 2005. Metodologi 
Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, 
Ekonomi, dan Kebijakan Publik 
Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. 
Jakarta: Kencana.  

Carr, Wilfred. 2004. Positive Psychology: 
The Journal The Science of 
Happiness and Human Strengths. 
Journal of philosophy of education, 
vol. 38, No. 1, 2004. 

Chen, C. S. 2002. Self-Regulated Learning 
Strategies and Achievement In An 
Introduction to Information System 
Course. Information Technology, 
Learning and Performance Journal. 
Vol 20, No 1, 11-25. 

Danarjati, dkk. 2013. Pengantar Psikologi 
Umum. Yogyakarta: Graha Ilmu.   

Davidoff, Linda L. 1981. Psikologi Suatu 
Pengantar, Edisi Kedua Jilid 2. 
Jakarta: Erlangga 

DeMaagd, Kurt. 2012. The Use of Public 
Computing Facilities by Library 
Patrons: Demography, Motivations, 
and Barriers. Jurnal. United State: 
Michigan University. 

Fransisca, Devy. 2013. Motivasi 
Kunjungan Pada Perpustakaan 
Umum Kota Trenggalek. Jurnal. 
Surabaya: Universitas Airlangga 

Gaiman, N. 2013. Why Our Future 
Depends on Libraries, Reading and 
Daydreaming. Jurnal. London: The 
Guardian 

Institute For Leraning Innovation And 
Delaware Division Of Libraries. 
2009. Motivation For Library Use: 
Dover, Delaware, Library User 
Identity-Motivation Pilot Study. 
Jurnal.  USA: Public Library 
Quarterly. 

Johnson, Catherine A. 2011. How do 
public libraries create social capital? 
An analysis of interactions between 
library staff and patrons. Jurnal. 
Canada: University of Western 
Ontario.  

Kardiman, Endang Mulyadi. 2006. 
Ekonomi Dunia Kesehatan Kita. 
Yogyakarta: Yudistira.  

Kluytmans, Frits. 2006. Perilaku Manusia: 
Pengantar Singkat tentang Psikologi, 
Cetakan Pertama. Bandung: PT 
Refika Aditama.  

Kurniawati, Nuning Setia. 2012. 
Pemanfaatan Layanan Ruang Baca 
Perpustakaan di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Kota Mojokerto. 
Skripsi. Surabaya: Universitas 
Airlangga. 

Limoodehi, Roya Nayebi. 2014. The 
Relationship Between 
Epistimological Beliefs And 
Motivational Components Of Self-
Regulated Learning Strategies Of 
Male And Female EFL Learners 
Across Years Study. Iran: Azad 
University.  

Mahmud, Amir. 2008. Pengaruh Motivasi 
Terhadap Minat Mahasiswa untuk 



 

Mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntan. Jurnal. Semarang: 
Universitas Negeri Semarang 

Marino, Mina Di and Kimmo Lapintie. 
2015. Libraries as transitory 
workspace and spatial incubators. 
Jurnal. Finland: Aalto University.  

Pintrich, Paul R. 1999. The Role Of 
Motivation In Promoting And 
Sustaining Self-Regulated Learning. 
Jurnal. USA: The University of 
Michigan 

Pujiati, Indah N. 2010. Hubungan Antara 
Efikasi Diri dengan Kemandirian 
Belajar Siswa: Studi Terhadap Siswa 
Kelas VII SMP Negeri Rajapolah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
Ajaran 2010/2011. Skripsi. Bandung: 
UPI. 

Purwanto, Edy. 2014. Model Motivasi 
Trisula: Sintesis Baru Teori Motivasi 
Berprestasi. Jurnal. Semarang: 
Universitas Negeri Semarang. 

Sa’diyah, Aniatus. 2016. Perilaku 
Pemanfaatan Perpustakaan Kafe 
(Library Cafe) Sebagai Gaya Hidup 
(Life Style) Masyarakat Kota 
Surabaya. Skripsi. Surabaya: 
Universitas Airlangga. 

Sarwono, Sarlito W. 2010. Pengantar 
Perkembangan Psikologi Umum. 
Jakarta: Rajawali.  

Sei-Ching Joanna Sin dan Pertti Vakkari. 
2015. Perceived outcomes of public 
libraries in the U.S. Jurnal. 
Singapore: Nanyang Technological 
University. 

Shin-Yuan Hung, et al. 2011. The 
Influence Of Intrinsic And Extrinsic 
Motivation On Individuals 
Knowledge Sharing Behavior. 
Taiwan: National Chung Cheng 
University. 

Siagian, Sondang P. 2004. Teori Motivasi 
dan Aplikasinya. Jakarta: PT Rineka 
Cipta.  

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 
1995. Metode Penelitian Survai. 
Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.   

Sugiyono. 2010. Statistika Untuk 
Penelitian, Cetakan Keduabelas. 
Bandung: Alfabeta 

Supardi, Imam. 2003. Lingkungan Hidup 
dan Kelestariannya. Bandung: PT. 
Alumni Bandung  

Suryabrata, Sumadi. 2008. Psikologi 
Pendidikan. Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada.  

Sutarno NS. 2006. Perpustakaan dan 
Masyarakat. Jakarta: Sagung Seto 

Susanto, H. 2006. Mengembangkan 
Kemampuan Self-regulated Learning 
untuk Meningkatkan Keberhasilan 
Akademik Siswa. Jurnal Pendidikan 
Penabur. No. 07/th V/Desember 
2008,64-71. 

Uno, Hamzah B. 2008. Teori Motivasi dan 
Pengukurannya. Jakarta: Bumi 
Aksara.  

Wang, Chuang. 2007. Constructing the 
search for a job in academia from 
the perspectives of self-regulated 
learning strategies and social 
cognitive career theory. Journal of 
Vocational Behavior 70, 574-589. 

Widiyastuti, Hessy. 2012. Program 
Bimbingan Belajar Melalui Strategi 
Metakognitif Meningkatkan Self 
Regulated Learning Siswa SMA 
Negeri 1 Nagreg. Tesis. Bandung: 
UPI. 

Winardi, J. 2002. Motivasi dan 
Pemotivasian dalam Manajemen. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 



 
 

Zimmerman, B.J. 1989. A Social Cognitive 
view of self regulated academic 
learning. Journal of Education 
Psychology, 3,329-339. 

Zimmerman, B.J., & Matinez-Pons, M. 
1990. Construct Validation of 
Strategy Model of Student self-
regulated learning. Journal of 
education Psychology, Vol. 80, 284-
290. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 2017. Mood Masyarakat 
berkunjung ke perpustakaan kian 
membaik. Artikel online diakses 
pada 2 januari 2018 
http://www.rejanglebongkab.go.id/m
ood-masyarakat-berkunjung-ke-
perpustakaan 


