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ABSTRACT 

Information literacy self-efficacy describes students' belief and confidence in the 

information literacy skills they have. Information literacy self-efficacy has become the 

ability needed by students to face the current era, where information technology is 

developing very rapidly and rapidly. This ability is related to student academic 

achievement, where to achieve it is closely related to students having academic 

motivation. Therefore this study was conducted to determine the relationship between 

academic motivation and information literacy self-efficacy. In this study, the method used 

is an explanatory quantitative method. The research located at Airlangga University uses 

a sample of 100 students which are determined by the proportional random sample 

technique. In this study it was found that the results of the significance test were 0,000 

(0,000 <0,05), which showed a significant relationship between each extrinsic motivation 

and intrinsic motivation with information literacy self-efficacy, and extrinsic motivation 

and intrinsic motivation together related to information literacy self-efficacy. The 

magnitude of the relationship between extrinsic motivation and information literacy self-

efficacy is shown through the calculated r value of 0.575. Intrinsic motivation with 

information literacy self-efficacy has a calculated r value of 0.494. The relationship is 

both at a moderate level. While the magnitude of the relationship between extrinsic 

motivation and intrinsic motivation towards information literacy self-efficacy is shown by 

the R value of 0.599. Meanwhile, R Square of 0.359 (35.9%) shows a simultaneous 

contribution of extrinsic motivation and intrinsic motivation to information literacy self-

efficacy. Of the variables mentioned, intrinsic motivation to accomplish things is a 

variable that has the highest average value. This variable describes students who focus / 

pay attention to each process in achieving academic achievement rather than just seeing 

the results. So that this attitude can influence, even increase the information literacy self-

efficacy of UNAIR students. 

Keywords : Airlangga University Students, Information Literacy Self-Efficacy, 

Motivation Academic 

ABSTRAK 

 Information literacy self-efficacy menggambarkan keyakinan dan kepercayaan diri 

mahasiswa terhadap kemampuan literasi informasi yang dimilikinya. Information literacy 

self-efficacy menjelma menjadi kemampuan yang diperlukan mahasiswa untuk 

menghadapi era saat ini, dimana teknologi informasi berkembang sangat cepat dan pesat. 

Kemampuan ini berhubungan dengan pencapaian prestasi akademik mahasiswa, dimana 

untuk mencapainya erat kaitannya mahasiswa memiliki motivasi akademik. Oleh karena 

itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terdapat antara motivasi 

akademik dengan information literacy self-efficacy. Pada penelitian ini, metode yang 

digunakan adalah metode kuantitatif eksplanatif. Penelitian yang berlokasi di Universitas 

Airlangga ini menggunakan sampel sebanyak 100 mahasiswa yang ditentukan dengan 

teknik proporsional random sampel. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil uji 

signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05), dimana menunjukkan adanya hubungan yang 
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signifikan antara masing-masing extrinsic motivation dan intrinsic motivation dengan 

information literacy self-efficacy, serta extrinsic motivation dan intrinsic motivation 

secara bersama-sama berhubungan dengan information literacy self-efficacy. Besarnya 

hubungan antara extrinsic motivation dengan information literacy self-efficacy 

ditunjukkan melalui nilai r hitung sebesar 0,575. Intrinsic motivation dengan information 

literacy self-efficacy memiliki nilai r hitung sebesar 0,494. Hubungan keduanya berada 

dalam tingkatan yang sedang. Sedangkan besarnya hubungan antara extrinsic motivation 

dan intrinsic motivation terhadap information literacy self-efficacy ditunjukkan dengan 

nilai R sebesar 0,599. Sementara itu, R Square sebesar 0,359 (35,9%) menunjukkan 

kontribusi secara simultan variabel extrinsic motivation dan intrinsic motivation terhadap 

information literacy self-efficacy. Dari variabel-variabel yang telah disebutkan, intrinsic 

motivation to accomplish things menjadi variabel yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. 

Variabel ini menggambarkan mahasiswa yang fokus/memperhatikan pada setiap proses 

dalam mencapai prestasi akademik daripada hanya melihat hasilnya semata. Sehingga 

sikap tersebut dapat mempengaruhi, bahkan meningkatkan information literacy self-

efficacy mahasiswa UNAIR. 

Kata Kunci : Information Literacy Self-Efficacy, Mahasiswa Universitas Airlangga, 

Motivasi Akademik 

 

PENDAHULUAN 

 Information literacy self-efficacy 

menjelma menjadi kemampuan yang 

diperlukan mahasiswa untuk 

menghadapi era saat ini. Era dimana 

teknologi informasi berkembang sangat 

cepat dan pesat, serta jumlah informasi 

yang diproduksi maupun dikonsumsi 

meningkat dan penggunaan teknologi 

yang semakin meluas di segala aspek 

kehidupan.1 Kemampuan ini 

menunjukkan bahwa individu merasa 

yakin dan percaya diri dapat mencari, 

menemukan, dan menilai 

(mengevaluasi) informasi secara benar, 

serta dapat menggunakan informasi 

dengan bijak dan efektif. Kemampuan 

information literacy self-efficacy 

tergambar dalam penelitian Adetoro, 

Simisaye, dan Oyefuga pada tahun 2010 

dan Kurbanoglu di tahun 2003 yang 

menunjukkan adanya hubungan positif 

yang signifikan antara self-efficacy dan 

                                                 
1 S. Serap Kurbanoglu, Buket Akkoyunlu, 

and Aysun Umay, “Developing the 

Information Literacy Self-efficacy scale”, 

Journal of Documentation 62, no. 6 (2004),   

hal 730. 

literasi informasi, serta menunjukkan 

bahwa mahasiswa memiliki self-efficacy 

dan literasi informasi yang tinggi.2  

Di Indonesia, gambaran 

information literacy self-efficacy 

mahasiswa belum dapat terlihat, sebab 

kajian yang berkaitan dengan tema ini 

masih dalam jumlah terbatas. Namun 

topik mengenai literasi informasi sendiri 

sudah banyak diteliti. Sehingga 

kemampuan literasi informasi 

mahasiswa dapat digambarkan, 

khususnya di Universitas Airlangga. 

Mahasiswa UNAIR memiliki 

kemampuan literasi informasi yang 

tergolong sedang. Hal tersebut 

dibuktikan melalui skripsi Abrian di 

tahun 2017 dan Kusunarningsih pada 

                                                 
2 Niran Adetoro, Simisaye, dan Oyefuga A., 

“Relationship between Perceived Self-

Efficacy and Information Literacy among 

Library and Information Science 

Undergraduates in a Nigerian University of 

Education”, IFE Psychologia 18, no. 2 

(2010), hal 172 dan S. Serap Kurbanoglu, “ 

Self-efficacy: a concept closely linked to 

information literacy and lifelong learning”, 

Journal of Documentation 59, no. 6 (2003), 

hal 641. 



3 

 

tahun 2018.3 Dengan kemampuan 

literasi informasi yang sedang tersebut, 

self-efficacy jelas sangat dibutuhkan 

oleh mahasiswa UNAIR. Sehingga 

mereka akan memiliki keyakinan dan 

kepercayaan diri yang lebih lagi 

terhadap kemampuan literasi 

informasinya sendiri yang nantinya 

dapat menghasilkan kompetensi literasi 

informasi yang tinggi. Self-efficacy itu 

sendiri berkaitan dengan 

kepercayaan/keyakinan individu 

terhadap kemampuan yang dimilikinya 

untuk mencapai kesuksesan dalam 

melaksanakan tugas atau aktivitas 

lainnya, serta dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Self-efficacy akan 

mempengaruhi emosi, pola berpikir, dan 

aksi yang ditunjukkan oleh individu.4 

Individu yang memiliki self-efficacy 

akan menunjukkan emosi, pola berpikir 

dan aksi mereka dalam bentuk yang 

positif, seperti rasa percaya diri, optimis, 

dan merasa mampu dengan keahlian 

yang dimilikinya. Dengan disertai self-

efficacy yang tinggi dalam setiap 

kemampuan mahasiswa, maka akan 

menghasilkan kemampuan yang terbaik 

yang berada pada kategori tinggi.  

Terlebih lagi pada kemampuan 

information literacy self-efficacy, 

dimana kemampuan ini berhubungan 

dengan pencapaian prestasi akademik 

mahasiswa. Seperti yang dinyatakan 

oleh Kurbanoglu, Akkoyunlu, dan Umay 

bahwa information literacy self-efficacy 

memprediksi pencapaian prestasi 

                                                 
3 Bernat Yogi Abrian, “Kompetensi Literasi 

Informasi di Kalangan Mahasiswa Strata 

Satu Universitas Airlangga" (Skripsi, 

Universitas Airlangga, Surabaya, 2017) dan 

Santi Kusunarningsih, “Hubungan antara 

Kompetensi Literasi Informasi dengan 

Kemampuan Menulis dan Prestasi Belajar 

Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya” 

(Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 

2018). 
4 S. Serap Kurbanoglu, Op. Cit.,  hal 638. 

akademik.5 Dalam proses untuk 

mencapai prestasi akademik, erat 

kaitannya mahasiswa memiliki motivasi 

akademik yang tinggi dalam melakukan 

berbagai aktivitas akademik, seperti 

belajar, mengikuti kompetisi karya 

ilmiah, diskusi dengan teman maupun 

dosen, dan lain sebagainya. Motivasi 

akademik yang tinggi/baik akan 

membuat mahasiswa menunjukkan 

minat dan ketekunannya dalam kegiatan 

akademik (belajar). Ketika minat dan 

ketekunan berkembang dengan baik, 

maka akan menjadi jalan bagi mereka 

untuk memperoleh prestasi akademik 

yang memuaskan. Hal tersebut sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh DiPerna 

dan Elliott bahwa motivasi akademik 

menggambarkan kecenderungan siswa 

akan ketekunan dan minatnya dalam 

suatu subjek akademik dan hasilnya 

berhubungan dengan nilai belajar dan 

prestasi akademik.6 Sehingga dapat 

dipahami bahwa motivasi akademik 

menjadi faktor yang penting bagi 

mahasiswa dalam mencapai tujuannya 

untuk memperoleh keberhasilan 

akademik. 

Motivasi akademik mahasiswa 

tersebut akan mempengaruhi semua 

aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa 

dan juga kemampuan yang mereka 

miliki, tidak terkecuali kemampuan 

information literacy self-efficacy. 

Hubungan motivasi akademik dengan 

information literacy self-efficacy 

disebutkan dalam penelitian Pinto dan 

Sales bahwa konsep information literacy 

self-efficacy memiliki hubungan dengan 

level motivasi mahasiswa yang tinggi.7 

                                                 
5 S. Serap Kurbanoglu, Buket Akkoyunlu, 

and Aysun Umay, Op.Cit., hal 1. 
6 James Clyde DiPerna dan Stephen N. 

Elliott, “Development and validation of the 

academic competence evaluation scales”, 

Journal of Psychoeducational Assessment 

17 (1999), hal 209. 
7 Maria Pinto dan Dora Sales, “Insights into 

Translation Students’ Information Literacy 

Using the IL-HUMASS Survey”, Journal of 
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Hubungan antara motivasi akademik 

dengan information literacy self-efficacy 

telah diteliti oleh beberapa ilmuwan. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh 

Mitchell Ross, Helen Perkins, dan Kelli 

Bodey. Mereka mengutip dari beberapa 

sumber dan menyatakan bahwa konsep 

information literacy self-efficacy 

berkaitan dengan tingkat motivasi 

mahasiswa yang lebih tinggi dan juga 

dengan kesuksesan akademik.8 

 Penelitian Mitchel Ross, dkk 

menunjukkan bahwa intrinsic 

motivation memiliki hubungan yang 

lebih kuat dengan information literacy 

self-efficacy daripada extrinsic 

motivation, sedangkan amotivation 

menunjukkan hasil negatif (tidak ada 

hubungan), serta menunjukkan 

hubungan positif yang paling kuat 

adalah dengan intrinsic motivation to 

know.9 Hubungan motivasi akademik 

dengan information literacy self-efficcay 

juga dikemukakan oleh Aharony dan 

Gazit. Aharony dan Gazit 

mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan positif, signifikan yang 

berkekuatan sedang antara motivasi 

akademik (intrinsic motivation) dengan 

information literacy self-efficacy, 

dimana intrinsic motivation mahasiswa 

mempengaruhi information literacy self-

efficacy nya.10 Hasil lain juga ditemukan 

dalam penelitian Aharony dan Gazit, 

dimana tipe motivasi akademik extrinsic 

motivation tidak memiliki hubungan 

yang signifikan dengan information 

                                                              
Information Science 36, no. 5 (2010), hal 

624. 
8 Mitchell Ross, Helen Perkins, dan Kelli 

Bodey, “Academic motivation and 

information literacy self-efficacy : the 

importance of a simple desire to know”, 

Library and Information Science Research 

38 (2016), hal 2. 
9 Ibid 
10 Noa Aharony dan Tali Gazit, “Students’ 

Information Literacy Self-efficacy : An 

Explotary Study”, Journal of Librarianship 

and Information Science 0 (2018), hal 4. 

literacy self-efficacy. Berdasarkan 

pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai 

hubungan motivasi akademik yang 

terdiri dari extrinsic motivation dan 

intrinsic motivation dengan information 

literacy self-efficacy dan seberapa kuat 

hubungan motivasi akademik dengan 

information literacy self-efficacy pada 

mahasiswa Universitas Airlangga. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Motivasi Akademik 

Motivasi akademik berkaitan 

dengan motif yang dimiliki oleh 

seseorang dalam mencapai suatu hal 

yang diinginkan guna terpenuhinya 

keberhasilan di bidang akademik 

(prestasi akademik atau prestasi belajar). 

Seseorang yang termotivasi akan 

menggabungkan pengetahuan dan 

kepercayaan/keyakinan yang 

dimilikinya dalam melakukan berbagai 

aktivitas, sehingga akan tercapai 

kesuksesan dalam setiap aktivitas 

tersebut.11 Dengan motivasi akan 

menggerakkan seseorang untuk 

melakukan sesuatu secara sungguh-

sungguh hingga akhir. Konsep motivasi 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Academic Motivation Scale 

(AMS) yang dikembangkan oleh 

Vallerand, dkk dengan variabel-variabel 

nya sebagai berikut: 

1. Intrinsic motivation, motivasi 

ini muncul diawali dengan adanya 

ketertarikan dari dalam diri sendiri 

terhadap aktivitas tertentu. 

Ketertarikan tersebut akan 

mendorong individu untuk 

melakukan suatu aktivitas, 

sehingga akan menimbulkan 

kesenangan atau kepuasan dalam 

                                                 
11 Ebru Kilic-Cakmak, “Learning Strategies 

an Motivational Factors Predicting 

Information Literacy Self-efficacy of e-

learners”, Australian Journal of educational 

Technology 26, no.2 (2010), hal 196. 
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diri individu. Wujud dari intrinsic 

motivation berupa memiliki rasa 

ingin tahu, menunjukkan 

keinginan belajar dan 

mengeksplor beragam subjek, 

melakukan aktivitas tanpa adanya 

dorongan dari orang lain, dan lain 

sebagainya. Intrinsic motivation 

ini mudah menyebar dan menjadi 

salah satu hal yang penting. 

Terdapat tiga macam intrinsic 

motivation: 

a. Intrinsic motivation to 

know, dapat dipahami 

sebagai aktivitas yang 

dilakukan oleh individu 

dengan didasari karena rasa 

tertarik, sehingga individu 

akan merasa senang dan 

puas menjalani aktivitas 

tersebut, baik ketika belajar, 

mengeksplor, atau mencoba 

untuk memahami sesuatu 

yang baru. Dari rasa senang 

tersebut, akan mendorong 

timbulnya rasa ingin tahu 

dan penasaran. Sebagai 

contohnya adalah 

mahasiswa yang termotivasi 

dari dalam dirinya sendiri 

dengan didasari kesenangan 

untuk mengetahui sesuatu 

yang baru melalui kegiatan 

membaca buku. 

b. Intrinsic motivation to 

accomplish things, dapat 

dimengerti sebagai aktivitas 

yang dilakukan individu 

dengan didasari karena 

kesenangan dan kepuasan 

untuk mencoba menciptakan 

atau mencapai sesuatu. 

Inidvidu akan fokus pada 

proses yang dijalaninya 

sampai mencapai 

sesuatu/prestasi akademik, 

daripada hanya hasil 

akhirnya. Contohnya berupa 

seorang mahasiswa yang 

bekerja keras untuk 

mencapai prestasi dengan 

memenangkan kompetisi 

karya ilmiah yang didasari 

kesenangan dan kepuasan 

dalam diri mereka. 

c. Intrinsic motivation to 

experience stimulation, 

terjadi saat individu terlibat 

dalam sebuah aktivitas 

untuk mendapatkan 

pengalaman dalam rangka 

memperoleh dorongan 

sensasi atau perasaan. 

Contohnya adalah 

mahasiswa berada di dalam 

kelas terlibat dalam diskusi 

kelas untuk memperoleh 

pengalaman sensasi tegang, 

heboh atau gembiranya 

suasana diskusi kelas, atau 

seseorang yang membaca 

buku untuk memperoleh 

sensasi perasaan hebat, 

sehingga akan terwujud 

kepuasan dan kesenangan. 

2. Extrinsic motivation, melakukan 

suatu suatu aktivitas diluar rasa 

kewajiban atau tidak berdasarkan 

pada keinginan dalam dirinya 

sendiri untuk mencapai tujuannya. 

Individu terdorong untuk 

melakukan sesuatu dikarenakan 

akan memperoleh hasil yang 

terpisah. Contohnya : siswa 

terpaksa mengerjakan PR hanya 

karena takut dengan orang tuanya. 

Takut orang tuanya akan 

memberikan hukuman apabila dia 

tidak mengerjakan tugasnya. 

Contoh tersebut menunjukkan 

bahwa siswa termotivasi secara 

extrinsic untuk melakukan 

pekerjaannya, sehingga dia dapat 

mencapai hasil terpisah dari 

menghindari adanya hukuman. 

Seseorang dapat menunjukkan 

bentuk motivasi secara extrinsic 

dengan kemarahan, perlawanan, 

ketidak senangan hingga sikap 

setuju dengan sebuah 
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nilai/kegunaan dari tugas. 

Terdapat tiga tipe extrinsic 

motivation, dari tingkatan rendah 

ke yang tinggi, yakni external 

regulation, introjected, dan 

identified.  

a. Extrinsic motivation 

external regulation, 

motivasi tipe ini akan 

menggerakkan individu 

untuk mencapai tujuannya 

dikarenakan adanya paksaan 

atau individu tertarik 

dengan reward yang berasal 

dari lingkungan sekitarnya. 

Reward nya dapat berupa 

hadiah, uang, dan lain 

sebagainya. Hadiah dan 

uang sering diberikan di 

sekolah dan di rumah untuk 

mendorong individu 

melakukan aktivitas 

tertentu. Contoh dari tipe 

external regulation ketika 

mahasiswa tengah 

menempuh ujian, kemudian 

dia belajar malam harinya 

sebelum ujian dilaksanakan 

dikarenakan ada tekanan 

dan paksaan dari orang tua. 

Bukan atas kesadaran 

dirinya sendiri bahwa 

belajar perlu dilakukan 

untuk memudahkan 

menjawab soal-soal ujian. 

b. Extrinsic motivation 

introjected, pada tipe ini 

individu akan mulai 

merenungkan alasan dari 

tindakan keterpaksaannya. 

Namun dalam proses 

perenungan tersebut, 

individu tidak benar-benar 

menentukan keputusannya 

secara mandiri dikarenakan 

dibatasi oleh pemikiran-

pemikiran yang sudah ada 

sebelumnya. Misalnya saja 

pemikiran bahwa individu 

yang pintar itu pasti rajin 

belajar, individu yang hobby 

membaca buku akan lebih 

luas wawasannya, dan 

sebagainya. Sebagai contoh, 

menggunakan lanjutan dari 

sebelumnya, siswa yang 

introjected akan 

mengatakan bahwa dia 

belajar di malam hari 

sebelum ujian dikarenakan 

hal tersebutlah yang 

dilakukan oleh siswa yang 

baik. 

c. Extrinsic motivation 

identified, dalam tipe ini 

tingkat motivasi individu 

meningkat, sehingga 

individu menilai perilaku 

yang dilakukannya adalah 

penting bagi dirinya sendiri 

dan anggapan tersebut 

murni berasal dari dalam 

dirinya sendiri. Bukan 

dikarenakan paksaan. 

Sebagai contoh, 

menggunakan lanjutan dari 

sebelumnya, siswa yang 

identified akan mengatakan 

bahwa dia memilih belajar 

di malam hari sebelum ujian 

dikarenakan hal tersebut 

merupakan sesuatu yang 

penting bagi dirinya sendiri. 

 

B. Information Literacy Self-

Efficacy 

Information literacy self-efficacy 

merupakan kepercayaan/keyakinan 

individu terhadap kemampuan literasi 

informasi yang dimilikinya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa individu merasa 

yakin dan percaya diri dapat mencari, 

menemukan, dan menilai 

(mengevaluasi) informasi secara benar, 

serta dapat menggunakan informasi 

dengan bijak dan efektif. Konsep 

information literacy self-efficacy 

dikembangkan oleh Kurbanoglu, 

Akkoyunlu, dan Umay. Setelah melalui 

berbagai proses, akhirnya dihasilkan 
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skala information literacy self-efficacy 

dalam beberapa versi. Versi 40 item, 28 

item, dan 17 item. Namun yang 

direkomendasikan untuk digunakan 

adalah skala versi 28 item. Skala versi 

28 item ini memperoleh cronbach alpha 

dan reliabilitas yang paling tinggi 

dibandingkan dengan kedua versi skala 

lainnya. Dalam 28 item skala 

information literacy self-efficacy 

Kurbanoglu, dkk menggunakan konsep 

self-efficacy dengan hanya mengacu 

pada level dan kekuatan self-efficacy itu 

sendiri (rasa yakin dan percaya terhadap 

kemampuan yang dimilikinya) dan 

mengelompokkan kemampuan literasi 

informasi ke dalam tujuh kategori 

utama, sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan kebutuhan akan 

informasi 

2. Memulai strategi pencarian 

3. Menemukan dan menilai sumber 

informasi 

4. Menilai dan memahami konten 

informasi 

5. Menafsirkan, mengumpulkan, 

dan menggunakan informasi 

6. Mengkomunikasikan informasi 

7. Mengevaluasi produk dan 

prosesnya 

 

C. Hubungan Motivasi 

Akademik dengan Information 

Literacy Self-Efficacy 

 Motivasi akademik mahasiswa 

akan mempengaruhi segala aktivitas 

yang dilakukannya, baik aktivitas 

perkuliahan maupun dalam organisasi 

kampus/luar kampus, tidak terkecuali 

kemampuan information literacy self-

efficacy. Sehingga memungkinkan 

adanya hubungan antara motivasi 

akademik dengan information literacy 

self-efficacy. Hubungan kedua variabel 

tersebut telah diteliti oleh beberapa 

peneliti. Penelitian Mitchell Ross, Helen 

Perkins, dan Kelli Bodey di tahun 2016 

menunjukkan bahwa intrinsic dan 

extrinsic motivation memiliki hubungan 

positif dengan information literacy self-

efficacy, sementara tipe motivasi 

akademik yang ketiga, yakni 

amotivation menunjukkan hasil yang 

negatif. Lebih rinci lagi, intrinsic 

motivation to know menjadi variabel 

yang menunjukkan hubungan paling 

kuat. Maka dari itu, motivasi ademik 

dan information literacy self-efficacy 

memiliki peranan penting dalam 

perkembangan akademik seorang siswa.  

 Di tahun 2013 Mitchell Ross, 

Helen Perkins, dan Kelli Bodey juga 

meneliti hubungan yang sama, namun 

dengan membandingkan responden 

mahasiswa yang hanya fokus kuliah saja 

dengan mahasiswa yang kuliah sambil 

bekerja. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang kuat antara intrinsic motivation 

dengan information literacy self-efficacy 

mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, 

walaupun mahasiswa yang bekerja 

sembari kuliah memiliki intrinsic 

motivation yang rendah dibanding 

dengan mahasiswa yang fokus pada 

kuliah. Namun di kesimpulan akhir, 

peneliti mengungkapkan bahwa 

hubungan kuat antara intrinsic 

motivation dengan information literacy 

self-efficacy dan tingkat intrinsic 

motivation mahasiswa yang kuliah 

sambil kerja lebih rendah daripada 

mahasiswa yang fokus belajar, perlu 

diteliti lebih lanjut lagi. Hal tersebut 

didasari karena temuan dalam penelitian 

ini masih belum jelas.12  

 Penelitian lainnya yang 

menunjukkan adanya hubungan antara 

motivasi akademik dengan information 

literacy self-efficacy ditemukan oleh 

Aharony dan Gazit. Aharony dan Gazit 

mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan positif, signifikan yang 

berkekuatan sedang antara motivasi 

akademik (intrinsic motivation) dengan 

                                                 
12 Mitchell Ross, Helen Perkins, dan Kelli 

Bodey, “Information literacy self-efficacy : 

The Effect of juggling work and study”, 

Library and Information Science Research 

35 (2013), hal 283. 
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information literacy self-efficacy, 

dimana intrinsic motivation mahasiswa 

mempengaruhi information literacy self-

efficacy nya.13 Hasil lain juga ditemukan 

dalam penelitian Aharony dan Gazit, 

dimana tipe motivasi akademik extrinsic 

motivation tidak memiliki hubungan 

yang signifikan dengan information 

literacy self-efficacy.  

HIPOTESIS PENELITIAN 

 Berdasarkan kajian teori yang 

telah digambarkan di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

- H1 = Terdapat hubungan antara 

extrinsic motivation 

dengan information 

literacy self-efficacy 

mahasiswa Universitas 

Airlangga. 

- H2 = Terdapat hubungan antara 

intrinsic motivation dengan 

information literacy self-

efficacy mahasiswa 

Universitas Airlangga. 

- H3 = Terdapat hubungan antara 

extrinsic motivation dan 

intrinsic motivation dengan 

information literacy self-

efficacy mahasiswa 

Universitas Airlangga. 

 

METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian 

kuantitatif yang bersifat eksplanatif. 

Metode tersebut dipilih karena 

penelitian ini bermaksud untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan, dimana 

peneliti ingin mengukur hubungan 

antara satu variabel bebas dengan satu 

variabel terikat. Variabel tersebut adalah 

motivasi akademik (X) dan information 

literacy self-efficacy (Y). Penelitian ini 

dilakukan di Universitas Airlangga 

dengan populasi mahasiswa aktif S1 

                                                 
13 Noa Aharony dan Tali Gazit, Op. Cit.,  hal 

4. 

angkatan 2014-2017 dengan 

menggunakan proporsional random 

sampel untuk mempresentasikan sampel 

nya. Sedangkan untuk menentukan 

jumlah sampel nya digunakan rumus 

Yamane yang dihasilkan sebanyak 100 

sampel. Teknik pengumpulan diperoleh 

melalui data primer dengan penyebaran 

kuesioner yang bersifat tertutup, data 

sekunder mengenai informasi tambahan 

responden, observasi, dan studi literatur. 

Pengukuran variabel bebas (X) dan 

terikat (Y) dalam penelitian ini 

menggunakan rating scale dalam bentuk 

skala interval pada setiap pilihan 

jawabannya. Sementara teknik analisis 

data yang digunakan meliputi uji 

validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, 

uji linearitas, uji korelasi Perason 

Product Moment, dan uji korelasi ganda. 

 

PEMBAHASAN 

A. Hubungan Motivasi Akademik 

dengan Information Literacy Self-

Efficacy Mahasiswa Universitas 

Airlangga 

 Motivasi akademik mahasiswa 

Universitas Airlangga berada pada 

kategori sedang dengan memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 3,03. Dengan 

demikian mahasiswa UNAIR memiliki 

motivasi yang cukup dalam melakukan 

berbagai kegiatan akademik di kampus, 

baik kegiatan perkuliahan maupun 

kegiatan pendukungnya. Tinggi 

rendahnya motivasi akademik 

mahasiswa secara kasat mata dapat 

dilihat pada fokus mereka dalam 

melakukan berbagai kegiatan akademik. 

Fokus tersebut dicontohkan oleh 

Komarraju, Karau, dan Schmeck dalam 

bentuk perilaku disiplin dan teratur.14 

                                                 
14 Meera Komarraju, Steven J. Karau, dan 

Ronald R. Schmeck, “Role of the Big Fiver 

Personality Traits in Predicting College 

Students’ Academic Motivation and 

Achievement”, Learning and Individual 

Differences 19, (2009), hal 50. 
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Perilaku tersebut secara tidak langsung 

akan menunjukkan kesungguhan 

mahasiswa dalam melakukan kegiatan 

belajar, membaca, mengeksplor, terlibat 

dalam diskusi, dan sebagainya. 

Komarraju, Karau, dan Schmeck juga 

menyatakan bahwa fokus mahasiswa 

dalam melakukan beragam kegiatan 

akademik merupakan hal pokok yang 

harus dimunculkan pada dua tipe 

motivasi akademik.  

 Information literacy self-efficacy 

mahasiswa Universitas Airlangga berada 

pada kategori sedang dengan 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,66. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

mahasiswa UNAIR memiliki 

kepercayaan/keyakinan yang cukup 

dalam kemampuan mereka 

mendefinisikan kebutuhan akan 

informasi, memulai strategi pencarian, 

menemukan dan menilai sumber 

informasi, menilai dan memahami 

konten informasi, menafsirkan, 

mengumpulkan, dan menggunakan 

informasi, mengkomunikasikan 

informasi, serta mengevaluasi produk 

dan prosesnya. Sehingga menghasilkan 

kemampuan literasi informasi yang 

cukup juga. Mahasiswa yang sedang 

menempuh pendidikan di bangku kuliah 

dan mahasiswa yang telah lulus 

memiliki tingkat information literacy 

self-efficacy yang berbeda. Tingkat 

information literacy self-efficacy nya 

lebih tinggi mahasiswa yang sudah 

lulus. Temuan tersebut ditunjukkan oleh 

Aharony dan Gazit pada mahasiswa 

BarIlian university, dimana skor 

information literacy self-efficacy 

mahasiswa yang telah lulus lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa yang 

masih kuliah.15 Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan mahasiswa yang masih 

kuliah masih kurang masih kurang 

pengalaman dalam belajar. Dengan 

demikian pustakawan, tenaga pendidik, 

                                                 
15 Noa Aharony dan Tali Gazit, Op.Cit., hal 

7. 

dan pihak-pihak lain yang berkecimpung 

di bidang literasi informasi perlu 

berusaha lebih keras lagi untuk 

meningkatkan information literacy self-

efficacy mereka dengan menyiapkan 

materi literasi informasi yang menarik 

dan meluangkan waktu lebih banyak 

lagi.  

 Sementara itu hubungan antara 

motivasi akademik yang terdiri dari 

extrinsic motivation dan intrinsic 

motivation dengan information literacy 

self-efficacy diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

a. Nilai  r hitung extrinsic 

motivation sebesar 0,575 dengan 

nilai r tabel sebesar 0,195, 

sehingga r hitung > r tabel, yaitu 

0,575 > 0,195, maka H1 diterima 

yang berarti terdapat hubungan 

yang siginifikan antara extrinsic 

motivation dengan information 

literacy self-efficacy mahasiswa 

Universitas Airlangga.  

b. Nilai  r hitung intrinsic motivation 

sebesar 0,494 dengan nilai r tabel 

sebesar 0,195, sehingga r hitung > 

r tabel, yaitu 0,494 > 0,195, maka 

H2 diterima yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

intrinsic motivation dengan 

information literacy self-efficacy 

mahasiswa Universitas Airlangga. 

Hasil temuan ini sejalan dengan 

penelitian Aharony dan Gazit. 

Aharony dan Gazit 

mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan positif, signifikan yang 

berkekuatan sedang antara 

motivasi akademik (intrinsic 

motivation) dengan information 

literacy self-efficacy, dimana 

intrinsic motivation mahasiswa 

mempengaruhi information 

literacy self-efficacy nya.16 

c. Nilai  besarnya hubungan antara 

extrinsic motivation dan intrinsic 

                                                 
16 Noa Aharony dan Tali Gazit, Op. Cit., hal 

4. 
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motivation terhadap information 

literacy self-efficacy ditunjukkan 

dengan nilai R sebesar 0,599. 

Sehingga H3 diterima, yakni 

extrinsic motivation dan intrinsic 

motivation secara bersama-sama 

berhubungan dengan information 

literacy self-efficacy. Hasil temuan 

ini sesuai dengan penelitian Ross, 

Perkins, dan Bodey di tahun 2016 

yang menunjukkan bahwa kedua 

tipe motivasi akademik yang 

dikembangkan Vallerand, dkk 

tersebut, yaitu extrinsic motivation 

dan intrinsic motivation memiliki 

hubungan yang positif dengan 

information literacy self-

efficacy.17 

d. R Square sebesar 0,359 (35,9%) 

menunjukkan kontribusi secara 

simultan variabel extrinsic 

motivation dan intrinsic 

motivation terhadap information 

literacy self-efficacy. Sisanya, 

64,1% dipengaruhi variabel lain 

diluar model penelitian ini. Selain 

motivasi akademik terdapat 

banyak faktor/variabel yang dapat 

berhubungan, bahkan 

mempengaruhi information 

literacy self-efficacy, salah 

satunya adalah learning strategies. 

Penelitian Kilic-Cakmak 

menunjukkan bahwa strategi 

pembelajaran juga menjadi 

variabel yang memprediksi 

information literacy self-efficacy. 

Lebih detailnya variabel tersebut 

adalah metacognitive, effort 

management, elaboration dan 

critical thinking strategies iyang 

memprediksi aspek yang berbeda-

beda dari information literacy self-

efficacy.18  

 

                                                 
17 Mitchell Ross, Helen Perkins, dan Kelli 

Bodey, (2016) Op.Cit., hal 8. 
18 Ebru Kilic-Cakmak, Op.Cit., hal 204. 

 Selain temuan di atas, diperoleh 

hasil bahwa intrinsic motivation to 

accomplish things menjadi variabel yang 

memiliki nilai rata-rata paling tinggi 

dibandingkan dengan tipe motivasi 

akademik lainnya. Dengan nilai rata-rata 

yang paling tinggi tersebut menunjukkan 

bahwa mahasiswa UNAIR memiliki 

fokus/perhatian yang tinggi dalam setiap 

proses ketika melakukan segala aktivitas 

akademik, sehingga dapat mencapai 

prestasi akademik yang diinginkan. 

Mereka tidak hanya sekedar melihat 

hasilnya semata. Melalui sikap tersebut 

dapat mempengaruhi information 

literacy self-efficacy, bahkan 

meningkatkan information literacy self-

efficacy mahasiswa UNAIR. Maka dari 

itu dapat disimpulkan bahwa intrinsic 

motivation to accomplish things menjadi 

variabel yang paling mempengaruhi 

kemampuan information literacy self-

efficacy mahasiswa UNAIR. 

 

B. Kekuatan Hubungan Motivasi 

Akademik dengan Information 

Literacy Self-Efficacy Mahasiswa 

Universitas Airlangga 

 Kekuatan hubungan pada semua 

hipotesis tergolong sedang, serta 

memiliki arah hubungan yang positif. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi motivasi akademik yang 

dimiliki mahasiswa, maka akan semakin 

tinggi pula information literacy self-

efficacy mahasiswa, begitu pula 

sebaliknya apabila motivasi akademik 

mahasiswa rendah, maka akan rendah 

pula information literacy self-efficacy 

mahasiswa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat motivasi 

akademik sebagai variabel X dan 

information literacy self-efficacy sebagai 

variabel Y keduanya termasuk ke dalam 

kategori sedang namun sedang dengan 

nilai yang cenderung tinggi.   
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KESIMPULAN 

 Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa hasil uji signifikansi sebesar 

0,000 (0,000 < 0,05), dimana 

menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara extrinsic motivation 

dengan information literacy self-

efficacy, dan intrinsic motivation 

dengan information literacy self-

efficacy, serta extrinsic motivation dan 

intrinsic motivation secara bersama-

sama berhubungan dengan 

information literacy self-efficacy. 

Besarnya hubungan antara extrinsic 

motivation dengan information literacy 

self-efficacy ditunjukkan melalui nilai r 

hitung Pearson product moment sebesar 

0,575 yang tergolong dalam kategori 

sedang. Intrinsic motivation dengan 

information literacy self-efficacy 

memiliki nilai r hitung Pearson product 

moment sebesar 0,494 yang tergolong 

dalam kategori sedang. Sedangkan 

besarnya hubungan antara extrinsic 

motivation dan intrinsic motivation 

terhadap information literacy self-

efficacy ditunjukkan dengan nilai R 

sebesar 0,599. Sementara itu, R Square 

sebesar 0,359 (35,9%) menunjukkan 

kontribusi secara simultan variabel 

extrinsic motivation dan intrinsic 

motivation terhadap information literacy 

self-efficacy. Sisanya, 64,1% 

dipengaruhi variabel lain diluar model 

penelitian ini.  
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