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Abstract 

Reading comprehension is still a problem that occurs for readers in print and non-print (digital) 

environments. This problem also often occurs in the student environment, where the notabene 

in the academic environment and are faced with a lot of reading both print and digital. One 

who often experiences problems of understanding in reading activities is in the digital 

environment. This is because the digital environment has many features that can make readers 

in electronic media tend to be divided in focus and until now digital reading access is more 

often used by students as a digital native generation. In addition, changes in reading habits in 

different environments are the main choice for those students who are required to quickly 

complete their academic tasks. This research used quantitative methods with explanative 

approach and involved students of Airlangga University. The result of this study indicate that 

there is influence of screen reading (X) behavior on reading comprehension (Y), and both have 

a positive relationship. This means, if the screen reading behavior is high, reading 

comprehension will also be higher. 

Keyword : Reading behavior, screen reading, reading comprehension 

PENDAHULUAN 

Masalah pemahaman bacaan dalam aktifitas membaca menjadi perhatian lebih agar 

pembaca dapat mencerna isi informasi yang terkandung dalam teks. Hal ini diliat berdasarkan 

kemampuan kognitif yang berbeda-beda saat membaca. Dalam penelitian Chen (2016) 

membuktikan bahwa hanya terdapat 27% mahasiswa yang termasuk dalam tingkat perhatian 

berkelanjutan tertimggi, pemahaman membaca terbaik dan kemampuan kognitif tertinggi. 

Didukung oleh hasil penelitian lain dari Anggraeni Swastika Sari yang menguji pemahaman 

dari siswa kelas IV SD, hasilnya yaitu kemampuan memahami bacaan masih kurang dan 

mereka memiliki kemampuan memahami bacaan rata-rata hanya 53% dari keseluruhan siswa. 

Siswa belum memahami 100% isi dari bacaan. 

Rendahnya kemampuan memahami bacaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

kebiasaan dalam membaca. Keadaan format bacaan menjadi salah satu faktor dimana pembaca 

akan lebih memilih teks bacaan yang menurutnya akan lebih mudah memberikan pemahaman 

lebih bagi mereka. Dalam penelitian Ramirez (2003) menunjukan bahwa 68% mahasiswa lebih 

memilih teks cetak karena mudah dipahami dan 77% lebih suka membaca dokumen cetak 

sedangkan hanya 18% lebih suka membaca di layar. Kebiasaan membaca dalam format digital 

biasa dilakukan oleh kelompok digital native seperti mahasiswa, karena mereka terbiasa 

dengan adanya teknologi informasi sejak kecil, Prensky (2001) mengatakan bahwa kelompok 

digital native merupakan mereka yang lahir dalam lingkungan digital, dimana mereka telah 

mengenal komputer, internet, video game, serta telepon seluler.Selain itu kelompok ini 

menggunakan teknologi untuk menerima informasi yang lebih cepat dan proses parallel atau 

multi-tasking. 
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Sebuah penelitian yang dilakukan Baron di salah satu Universitas di Amerika Serikat 

yang menguji mahasiswa psikologi dalam membaca dua kondisi. Hasilnya membuktikan 

bahwa mereka lebih banyak multitasking saat membaca di layar dan lebih mudah 

berkonsentrasi membaca dalam buku cetak. Kemampuan dalam mengingat banyak teks akan 

mempengaruhi pembaca saat membaca dalam bentuk digital. Chen (2015) mengatakan bahwa 

daya ingat yang harus digunakan oleh pembaca masih tergolong rendah, yang terjadi karena 

faktor kemampuan metakognitif dari layar yang kurang menginduksi pembaca dibandingkan 

melalui kertas. Sementara itu, Bikets dalam Obaidullah (2018) mengatakan bahwa generasi 

muda yang tumbuh di lingkungan digital tidak memiliki kemampuan untuk membaca secara 

mendalam dan untuk mempertahankan keterlibatan dalam membaca yang berkepanjangan. Ia 

lebih lanjut mengamati bahwa lingkungan digital cenderung mendorong orang untuk 

menjelajahi banyak topik secara luas, tetapi pada tingkat yang lebih dangkal. Ini adalah fakta 

bahwa membaca layar lebih terputus-putus dan membosankan daripada membaca buku cetak.  

Kini aktivitas membaca dari cetak ke digital menjadi suatu hal yang biasa dilakukan 

oleh semua orang terutama dalam kelompok digital native. Membaca teks merupakan salah 

satu cara untuk bisa mengeksplore dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dalam 

kehidupan sehari-harinya. Berbagai bentuk format bacaan dapat di pilih sesuai dengan 

kenyamanan dan keinginan mereka agar bisa mencapai informasi yang mereka butuhkan. Long 

(2016) mengatakan bahwa teknologi digital memberikan pengaruh motivasi siswa dalam 

belajar mereka, namun hal ini juga akan mempengaruhi tingkat pemahaman mereka. Terlebih 

lagi di era yang serba digital kini menyebabkan informasi yang harus dikonsumsi mahasiswa 

semakin banyak pula. Mereka dituntut untuk selalu mengupgrade informasi yang mereka 

miliki untuk sumber pengetahuannya. Larson (2010) menjelaskan bahwa penggunaan 

perangkat dalam membaca digital sebagai sarana yang mendorong perkembangan literasi serta 

menawarkan pemikiran unik dari pembaca. Baik secara secara konvensional maupun secara 

elektronik, kebiasaan membaca pada kalangan digital native mampu memberikan efek yang 

dapat meningkatkan pengetahuannya. Kedua cara yang dilakukan tentunya tergantung pada 

individu masing-masing dalam menanggapi dan mana yang dianggap sebagai solusi yang 

paling baik untuk mengatasi permasalahan dalam bacaan. 

Pada proses peamahaman bacaan digital dibutuhkan imaginasi dan konsentrasi yang 

lebih, karena saat mereka membaca teks dalam layar banyak faktor-faktor yang telah 

disebutkan sebelumnya terhadap pemahaman pembaca. Berangkat dari permasalahan 

pemahaman bacaan dalam teks digital dan faktor-faktor yang telah disebutkan tersebut, dimana 

kelompok digital native yaitu mahasiswa kini yang semakin beralih dalam kebiasaan digital 

salah satunya kebiasaan membaca. Dalam hal ini pemahaman bacaan yang menjadi aspek 

penting agar mereka dapat memperoleh informasi dan dapat di ingat dalam jangka waktu yang 

panjang sebagai pengetahuannya. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah perilaku atau 

kebiasaan screen reading ini dapat mempengaruhi secara langsung pada pemahaman bacaan 

di kalangan digital native khususnya mahasiswa.  

Perilaku Screen Reading 

 Meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital membawa 

perubahan secara siginifikan dalam prkatek membaca dan perilaku membacanya sehari-hari. 

Perkembangan teknologi digital memberikan perubahan membaca dari intensif menjadi 



ekstensif. Liu (2012) mengatakan bahwa teknologi elektronik mampu menawarkan buku baru 

dan cara baru untuk menulis dan membaca. Selanjutnya Singer (2016) juga menjelaskan bahwa 

membaca digital dapat memberikan hasil pembelajaran positif bagi pembacanya. Namun 

dalam masyarakat digital masih belum jelas sebarapa baik kesadaran tentang kemampuan dan 

kekurangan yang ada dalam media digital.  

Membaca melalui layar merupakan kegiatan membaca yang dilakukan melalui 

perangkat digital seperti laptop, ahndphone, komputer atau perangkat digital lainnya. Menurut 

Martinez (2015) membaca melalui perangkat digital seperti handphone dapat menyelesaikan 

tiga kondisi, yang pertama yaitu kita tidak perlu membuang waktu bepergian ke toko atau 

perpustakaan dalam mendapatkan sesuatu untuk dibaca. Kedua, perangkat digital dapat 

memberikan akses internet dan menjadi tempat membaca atau perpustakaan pribadi yang dapat 

dibawa kemanapun kita pergi. Terakhir, membaca menjadi tindakan sosial bukan tindakan 

yang terisolasi karena kita dapat membaca melalui media-media sosial yang ada seperti 

blogging, twitter, dan lainnya. Menurut Aydemir dan Ozturk (2012) mengatakan bahwa 

tindakan membaca digital merupakan suatu konsep reading from the screen, dimana kebiasaan 

yang mengacu pada budaya digital. Artinya membaca digital ini merupakan tindakan membaca 

teks elektronik atau digital  melalui layar seperti komputer atau perangkat digital lainnya.  

Liu (2012) mengatakan bahwa media digital berkontribusi dalam memberikan 

keuntungan yang kuat yang secara cetak tidak dapat ditemkan seperti interaktivitas, kesegeraan 

dalam mengakses informasi serta konvergensi teks, gambar, video atau audio. Sementara 

media baru juga menawarkan kebebasan, dimana sebelumya belum pernah terjadi sebelumnya. 

Dalam membaca teks digital dikenal dengan istilah hypertext, dimana penulis memberikan 

pilihan dalam membaca sedangkan pembaca dapat memilih berdasarkan link yang diberikan 

pada konten bacaan digital (Liu, 2012). Menurut Liu (2012), perilaku membaca yang 

dikembangkan dalam lingkungan digital terdiri dari delapan aspek yang meliputi Time spent 

on reading, Screen based reading, Browsing/scanning and keyword spotting, Increasing one-

time reading and selective reading, Increasing non-linear reading and declining sustained 

attention, Decreasing in-depth and concentrated reading, Annotating and highlighting dan 

Printing for reading.  

Pemahaman Bacaan 

Salah satu tujuan pembaca saat membaca teks yaitu untuk mendapatkan informasi yang 

mereka inginkan melalui proses pemahaman saat membaca. Pemahaman merupakan membuat 

teks masuk dalam akal, sedangkan dalam perspektif interaksi, pemahaman bacaan diartikan 

sebagai memperoleh informasi dari konteks dan menggabungkan unsur-unsur yang berbeda 

menjadi suatu keseluruhan yang baru (McNeil, 1992). Dalam memahami sebuah teks atau 

bacaan, seseorang menggunakan pengetahuan yang ada untuk menafsirkan teks dan 

menafsirkan makna. Pemahaman dalam sebuah bacaan dapat melalui berbagai format yaitu 

cetak dan elektronik. Salah satu tujuan pembaca dari lingkungan digital yaitu untuk 

memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber hyperlink (Salmeron dkk, 2018). Sementara 

Stothard dan Hulme dalam Grimshaw (2007) menyoroti peran kerja memori, integrasi teks dan 

representasi teks yang kaya informasi sebagai kontributor penting untuk keterampilan 

pemahaman. 



Sementara itu dalam tingkat pemahaman bacaan sendiri dijelaskan oleh Pearson dan 

Johnson; Nuttal (Richard R. Day, 2005) menyebutkan bahwa konsep pemahaman bacaan 

dalam taksonomi tingkat pemahaman dapat diketahui terdapat enam type atau tingkatan yaitu 

Literal Comprehension, Reorganization, Inference, Predictio, Evaluation dan Personal 

Response. Berdasarkan tingkat pemahaman yang disebutkan diatas dapat di katakan bahwa 

dalam memahami suatu bacaan atau teks memiliki tingkat keberjenjangan, dimana semakin 

tinggi tingkat pemahaman yang dialami maka semakin kompleks kinerja kognitif seseorang 

dalam memahami bacaan baik secara digital maupun cetak. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan 

pembaca yang dilakukan dalam kesehariaanya. Apalagi para mahasiswa yang termasuk dalam 

kelompok digital native yang memanfaatkan bacaan digital sebagai sumber utama dalam 

memenuhi kebutuhan informasinya dan tentu dalam pemahamannya berbeda dengan 

mahasiswa yang masih memanfaatkan bacaan tercetak sebagai bahan bacaan mereka setiap 

harinya.  

Pengaruh Perilaku Screen Reading Terhadap Pemahaman Bacaan  

Salah satu penelitian yang berkaitan dengan perilaku membaca teks digital yaitu 

Dundar (2012) yang meneliti pengaruh tablet dan kertas dalam kinerja membaca dari pelajar. 

Terbukti dari hasil penelitiannya bahwa penggunaan tablet dalam kegiatan membaca 

meningkatkan preferensi siswa dan menghasilkan dampak yang positif bagi siswa. Selain itu 

Dundar juga membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok 

pembaca (digital dan cetak) dalam kecepatan membaca dan pemahaman bacaan. Lebih lanjut 

lagi, penelitian yang dilakukan oleh Mangen (2013) membuktikan bahwa pemahaman bacaan 

yang lebih besar yaitu saat seseorang membaca dalam bentuk cetak. Sementara penelitian 

Singer (2017) menjelaskan bahwa siswa memperoleh kemudahan akses dalam berbagai bahan 

bacaan dengan genggamannya melalui media digital.  

Sementara itu, perbedaan kebiasaan membaca dalam media cetak maupun media digital 

dapat memberikan pengaruh negatif khususnya pada pembaca bacaan digital yaitu e-book. 

Jeong (2012) membuktikan dalam penelitiannya bahwa membaca dalam layar sebagian besar 

memberikan pengaruh pada siswa, dimana mereka merasa bosan dan kelelahan sehingga 

berdampak buruk pada pemahaman membaca dan persepsi mererka terhadap e-book atau 

bacaan dalam bentuk digital. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, 

menunjukkan bahwa perilaku atau kebiasaan membaca secara digital dapat memberikan 

pengaruh baik positif maupun negatif terhadap pemahaman bacaan ataupun preferensi belajar 

bagi seseorang khususnya kelompok digital native.  

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang bersifat eksplanatif. Pemilihan pendekatan ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan, 

perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lainnya. Penelitian eksplanatif ini 

juga bermaksud untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu, 

peneliti ingin menjelaskan adanya pengaruh antara variabel bebas yaitu “perilaku screen 

reading” terhadap variabel terikat “pemahaman bacaan”. 



Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Universitas Airlangga Kampus A, B dan C yang 

terletak di jalan Mayjend. Prof. Dr. Moestopo, Dharmawangsa Dalam dan Mulyorejo Sukolilo. 

Pemilihan Universitas Airlangga karena kampus ini merupakan salah satu univeristas dengan 

mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam mengakses perangkat digital serta termasuk 

sering menggunakan dan mengakses teks digital dan membacanya dalam perangkat digital 

untuk kepentingan akademik maupun non-akademik. Hal ini dibuktikan dari penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Prawesti (2018) mengenai penggunaan aplikasi bacaan digital pada 

Mahasiswa Universitas Airlangga, dimana data yang ditemukan bahwa mahasiswa Universitas 

Airlangga memliki jenis bacaan dalam format digital baik secara akademik maupun non-

akademik yang tergolong tinggi. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teknik probability 

sampling dengan metode multistage random sampling. 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan pengukuran rating skala untuk 

mengetahui karakteristik variabel dengan ukuran tertentu, sehingga dapat dibedakan dan 

diurutkan berdasarkan variabel tersebut. Dalam penggunaan rating skala ini, peneliti 

menentukan empat jenis jawaban yang memiliki bobot skor yang berbeda. Agar jawaban dapat 

tergolong tinggi, sedang ataupun rendah, maka yang dilakukan adalah dengan menjumlah skor 

dari variabel dan menentukan rata-ratanya dengan membagi jumlah pertanyannya, sehingga 

dari hasil tersebut akan dapat diperoleh kategori dari jawaban responden. Teknik pengolahan 

data pada penelitian ini meliputi uji statistik yang dilakukan dengan bantuan software SPSS 

23, dimana uji yang dilakukan meliputi uji asumsi klaski, analisis korelasi, analisis regresi 

linier sederhana, uji t partial, uji hipotesis serta analisis koefisien determinasi.  

Temuan Data dan Interpretasi Teoritik 

Hasil perhitungan dari sub variabel dan indikator pada variabel perilaku screen reading 

dalam penelitian ini, diketahui bahwa total rata-rata dari variabel perilaku screen reading (X) 

yang terdiri 19 point indikator yaitu sebesar 120,49 dengan nilai rata-rata 2,68. Hal ini 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aharony (2016) bahwa semakin banyak 

mahasiswa yang memahami bacaan akademik dalam bentuk digital, semakin besar pula 

preferensi mereka dalam membaca secara digital. Berbeda dengan penelitian oleh Hsieh 

(2016), dimana membaca di atas layar justru menurunkan pemahaman membaca. Sementara di 

Indonesia sendiri yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Ubaidillah (2016) pada 

mahasiswa Universitas Airlangga mengenai perilaku membaca, dimana mahasiswa Universitas 

Airlangga lebih suka membaca secara cetak karena lebih mudah memahami bacaan, sedangkan 

ketika membaca secara digital mereka lebih mudah dan cepat mengakses informasi yang 

dibutuhkan. Hasil tersebut berbeda dengan hasil yang ada dalam penelitian ini, karena perilaku 

membaca digital di kalangan mahasiswa tergolong tinggi. Berikut akan dijelaskan hasil analisa 

dan diskusi teoritik berdasarkan komponen dan indikator-indikator dari penelitian ini.  

Sementara pada variabel pemahaman bacaan (Y) memperoleh skor rekapitulasi 

keseluruhan dengan nilai rata-rata sebesar 2,87 juga tergolong tinggi. Hal ini berarti, tingkat 

pemahaman bacaan dalam membaca secara digital yang dimiliki mahasiswa Universitas 

Airlangga adalah tinggi. Indikator yang meliputi tingkat pemahaman bacaan seseorang adalah 

literal comprehension, reorganization, inference, predictio, evaluation dan personal response. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa Universitas Airlangga memiliki tingkat 



pemahaman bacaan yang tinggi. Selanjutnya pada temuan data yang diperoleh, dimana perilaku 

screen reading (X) berpengaruh terhadap pemahaman bacaan (Y). Pernyataan tersebut 

berdasarkan hasil uji t yang diinterpretasikan pada tabel 3.49 yang membuktikan dimana thitung 

> ttabel (9,933 > 1,987). Sehingga dapat dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya 

terdapat pengaruh antara perilaku screen reading terhadap pemahaman bacaan mahasiswa. 

Pengaruh yang terdapat pada variabel X dan variabel Y memiliki pengaruh yang signifikan dan 

tergolong kuat dengan arah hubungan yang positif, dimana koefisien korelasinya sebesar 0,708. 

Hal tersebut berarti, apabila tingkat perilaku screen reading atau membaca digital tinggi, maka 

akan diikuti pula dengan tingginya pemahaman bacaan di kalangan mahasiswa. Begitu pula 

sebaliknya, apabila tingkat perilaku screen reading atau membaca digital rendah, maka tingkat 

pemahaman bacaan juga akan tergolong rendah.  

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil temuan data, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 

variabel perilaku screen reading (X) terhadap variabel pemahaman bacaan (Y).  Kesimpulan 

ini didapat berdasarkan perolehan hasil koefisien thitung yang lebih besar dari pada koefisien ttabel 

(9,933 > 1,987) dengan taraf signifikansi 0,05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh 

antara perilaku screen reading (X) terhadap pemahaman bacaan (Y) di kalangan mahasiswa 

Universitas Airlangga. Pengaruh antara variabel X dan Y merupakan pengaruh yang signifikan, 

dikarenakan memiliki nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). Selain itu memiliki pengaruh 

yang tergolong kuat dengan arah positif, dimana koefisien korelasi pearson yang didapat 

sebesar 0,708. Besarnya pengaruh variabel perilaku screen reading (X) terhadap variabel 

pemahaman bacaan (Y) sebesar 50,2%. Sementara sisanya yaitu 49,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.  

Saran atau rekomendasi akan diajukan pada beberapa pihak terkait. Pertama yaitu pihak 

perpustakaan untuk lebih meningkatkan dalam melakukan upaya pemahaman bacaan di 

kalangan mahasiswa dengan memaksimalkan publikasi atau mengembangkan terkait koleksi 

yang berbentuk digital dalam perpustakaan, disisi lain hal ini juga dapat memberikan motivasi 

bagi mahasiswa untuk lebih memanfaatkan sumber referensi yang disediakan perpustakaan 

secara digital. Selanjutnya bagi pengajar atau dosen di Universitas Airlangga, untuk lebih 

menuntut mahasiswa dalam melakukan kebiasan membaca dan menggunakan referensi ilmiah 

seperti artikel jurnal yang akurat dan kredibel dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Selain itu, hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih terbiasa dalam mencari sumber informasi 

dan pemahaman membaca pengetahuan dari artikel jurnal dari pada media online seperti blog 

atau media sosial lain.  

Ketiga, saran bagi orang tua yaitu lebih membiasakan anak dalam membaca secara 

multiple literasi, yaitu membaca dalam dua lingkungan baik secara cetak maupun digital. Hal 

ini dapat dilakukan dengan membiasakan anak dengan membaca secara cetak, yang selanjutnya 

dikenalkan dengan literasi digital agar pengetahuan yang didapat lebih berkembang karena 

pengetahuan tidak hanya didapat dari bacaan atau buku cetak saja. Keempat, bagi mahasiswa 

sendiri, agar mereka lebih membiasakan membaca sebagai fondasi yang kuat melalui teks cetak 

terlebih dahulu. Dengan adanya kebiasaan membaca ini dapat memunculkan minat dan 

memotivasi dalam kebiasaan membaca yang tinggi meskipun teks bacaan yang dibaca telah 



berubah menjadi digital sekalipun. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan 

untuk melakukan penelitian yang lebih berkembang lagi ke dalam topik-topik yang sejenis dan 

lebih spesifik untuk memperoleh hasil yang lebih bervariatif dan mendalam. Hal ini dapat 

dilakukan untuk dapat menambahkan faktor-faktor tersebut yang dapat mempengaruhi 

membaca secara digital terhadap pemahaman bacaan seperti faktor : a. Keluarga, b. 

Lingkungan, c. Minat dan sebagainya ke dalam penelitian baru. . Sehingga dapat menjadi 

penelitian yang multivariat dan dapat memunculkan variabel-variabel lain yang tidak 

disebutkan dalam penelitian ini, dimana yang mempengaruhi variabel satu dengan variabel 

lainnya. 
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