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Abstract 

The low reading interest in Indonesia has been in the spotlight for a long time, 

found in various circles including those in the academic environment such as 

students. This study aims to determine whether there is a relationship between 

reading interest and self-efficacy among undergraduate students at Airlangga 

University. This study uses an explanatory quantitative design which intends to 

examine the relationship of reading interest as an independent variable with self-

efficacy as a dependent variable. The theory that is referred to in this study is 

Albert Bandura's theory of self-efficacy and the concept of reading interest from 

previous research. Airlangga University S1 students became the population in this 

study, with the sampling method using a systematic proportional random 

sampling technique for 155 respondents spread across 13 faculties. Data analysis 

in this study uses a series of classic assumption tests and Product Moment 

correlation test by Pearson. The findings of this study reveal that reading interest 

of students is included in the medium category with a value of 2.32. Then, student 

self-efficacy is included in the medium category with a value of 2.89. Meanwhile, 

the correlation test produces a coefficient of 0.184 > 0.157 at a significance level 

of 5%, and the contribution of variable X to Y from the calculation of the 

determinant coefficient is 3.3%. Thus, there is a positive relationship between 

reading interest and self-efficacy which falls into the very weak category. 
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Pendahuluan 

 Rendahnya minat baca di Indonesia menjadi permasalahan sejak lama. 

Hasil survei dari UNESCO tahun 2011 (dalam Triatma 2016) menyatakan bahwa 

budaya membaca di Indonesia hanya memiliki nilai 0,001. Arti dari data tersebut 

menggambarkan bahwa dari seribu penduduk Indonesia hanya satu yang memiliki 

budaya membaca tinggi. Hal tersebut sangat disayangkan apabila potensi sumber 

daya manusia yang tinggi di Indonesia tidak diimbangi dengan minat yang tinggi 

pula dalam membaca. Rendahnya minat baca terdapat pada berbagai kalangan, tak 

terkecuali kalangan yang berada pada lingkungan akademis seperti mahasiswa. 

Mahasiswa yang berada pada lingkungan akademis sebenarnya berada pada 

kondisi yang dinilai strategis dalam menjadikan membaca sebagai bagian dari 

kegiatan ilmiah maupun pengembangan akademik. Namun, berada pada 
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lingkungan akademis tidak serta merta menjadikan mahasiswa memiliki minat 

baca yang tinggi pula. Lingkungan akademis yang strategis ternyata tidak 

senyatanya membawa mahasiswa memiliki minat dan kemauan membaca yang 

tinggi.  Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri 

(2018) bahwa kondisi minat baca pada  mahasiswa yang duduk pada semester 5 

PGSD UPGRIS sebesar 96,96% masuk dalam kategori rendah.   

Membaca merupakan salah satu komponen mendasar dalam proses belajar, 

serta dipandang penting bagi perkembangan intelektual dan pembelajaran 

sepanjang hayat (Rasiah, 2011). Sedangkan, minat baca adalah dorongan pada diri 

seseorang untuk melakukan kegiatan membaca yang akan berdampak pada tinggi 

rendahnya efikasi diri yang dimiliki oleh seseorang. Pajares dan Miller (1994) 

yang menguji pendapat Bandura dalam teori efikasi diri mengungkap bahwa, 

efikasi diri merupakan variabel yang paling berperan untuk memprediksi sejauh 

mana mahasiswa dalam meraih prestasi akademik, yang tentu dalam proses 

meraih prestasi akademik tersebut diperoleh melalu proses belajar.  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara minat baca dengan efikasi diri di kalangan mahasiswa 

S1 Universitas Airlangga, serta jika diketahui terdapat hubungan maka seberapa 

kuat hubungan antara dua variabel tersebut.  

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara akademik 

sebagai perluasan kontribusi ilmiah dalam kajian masalah minat baca serta 

manfaat praktis bagi institusi terkait, praktisi, pengemban kebijakan dan seluruh 

elemen yang berkaitan dengan penelitian ini.  

 

Tingkat Minat Baca 
 

Minat adalah ketertarikan seseorang dalam melakukan sesuatu tanpa ada 

perintah atau paksaan dari pihak lain. Kemudian, minat dapat diartikan sebagai 

motivasi intrinsik yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu 

(Astiningrum & Prastiwi, 2007). Menurut Sugihartati (2012) minat membaca 

merupakan suatu keinginan/kemauan seseorang yang kuat untuk memperhatikan, 

merasa tertarik dan senang untuk melakukan aktivitas membaca sehingga mau 

membaca atas kemauannya sendiri. Kemudian, menurut Rahim (2008) minat baca 

merupakan keinginan kuat yang diiringi dengan usaha-usaha seseorang dalam 

membaca. Seseorang yang memiliki minat yang tinggi dalam membaca akan 

mewujudkan kesediaannya dalam mencari bahan bacaan, dan membacanya 

dengan kesadaran diri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa minat baca merupakan 

perasaaan seseorang yang tertarik terhadap bahan bacaan dan cenderung 

menyenangi aktivitas membaca, sehingga menimbulkan tindakan secara sukarela 

untuk berkeinginan dalam membaca secara terus menerus. 
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Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan dalam mengukur minat 

baca seseorang. Mustafa (2012) mengungkapkan bahwa ada empat 

indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur minat baca seseorang. 

Pertama adalah frekuensi seseorang ketika membaca bahan bacaan pada periode 

waktu tertentu. Kedua, durasi atau waktu yang dihabiskan seseorang ketika 

membaca. Ketiga, pengeluaran dana seseorang dalam membeli sebuah buku atau 

bahan bacaan yang lain. Keempat adalah jumlah buku atau bahan bacaan yang 

dimiliki seseorang secara pribadi. Santoso (2011) dan Saepudin (2015) juga 

memiliki pendapat yang hampir sama dengan Mustafa (2012) mengenai indikator-

indikator dalam mengukur minat baca tersebut. Kemudian, menurut Slameto 

dalam Khofiah (2015) terdapat empat indikator dalam mengukur minat seseorang, 

yakni adanya rasa senang ketika melakukan aktivitas, kepuasan dari kegiatan yang 

dilakukan, partisipasi aktif tanpa adanya paksaaan, dan rasa menyukai kegiatan 

tersebut. Kemudian menurut Hidi dalam Siswati (2010), untuk melihat minat 

dalam membaca dapat dilihat melalui dua hal. Pertama, pendekatan melalui 

pilihan personal, yaitu bagaimana minat yang telah terbentuk dalam diri seorang 

individu mempengaruhi pilihannya. Yang berarti, seseorang yang telah memiliki 

minat dalam membaca akan cenderung memilih aktivitas membaca daripada 

aktivitas lainnya. Kedua, pendekatan stimulus untuk mempengaruhi pilihan 

seseorang. Dapat diartikan seseorang tersebut memanfaatkan kondisi situasional 

untuk melihat minat bacanya.  

Indikator lain dalam mengukur minat baca juga dapat dilihat dalam empat 

aspek. Menurut Matthew (dalam Arendra, 2016) empat aspek tersebut ialah; 

pertama, motivasi diri untuk membaca agar mampu mencapai tujuan tertentu. 

Kedua, adanya perasaan senang ketika dalam membaca. Ketiga, Ketertarikan 

seorang individu terhadap segala jenis bacaan sehingga terbiasa membaca. 

Keempat, adalah aspek situasional yakni keadaan/situasi yang mendukung dalam 

timbulnya minat baca. Selain itu, menurut Hariss dan Rebecca (dalam Nursalina 

& Budiningsih, 2014) empat aspek yang mencakup minat baca dapat dilihat dari;  

Pertama, aspek kesadaran di mana seseorang menyadari sejauh mana manfaat 

yang dapat diperoleh dari membaca. Kedua, aspek rasa senang yang dimiliki 

seseorang dalam membaca. Ketiga, Aspek perhatian dan ketertarikan seseorang 

dalam membaca. Keempat, aspek frekuensi seseorang dalam membaca. 

Berdasarkan uraian tersebut, didapat indikator yang digunakan peneliti  

dalam mengukur minat membaca responden dalam penelitian ini, diantaranya:  

1. Kesadaran seseorang dalam aktivitas membaca 

2. Frekuensi seseorang dalam aktivitas membaca  

3. Durasi lamanya seseorang dalam membaca 

4. Dana yang dialokasikan untuk membeli buku / koleksi bacaan  

5. Jumlah buku / koleksi bacaan yang dimiliki secara pribadi 
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6. Situasi yang mendorong seseorang untuk membaca 

7. Motivasi seseorang dalam membaca. 

8. Ketertarikan dan perasaan senang ketika membaca 

 

Efikasi Diri & Dimensinya 
 

Efikasi diri atau biasa juga dikenal dengan sebutan self-efficacy merupakan 

sebuah teori turunan dari sosial kognitif / Social Cognitif Theory yang 

diperkenalkan oleh Albert Bandura. Bandura (1995) dalam teori pembelajarannya 

menyatakan bahwa efikasi diri mengacu atas keyakinan seorang individu dalam 

memperkirakan sejauh mana kemampuan dirinya dalam menyelesaikan tugas. 

Selain itu, efikasi diri juga dapat memengaruhi aktivitas seseorang. Efikasi diri 

akan memengaruhi seseorang dalam memilih aktivitas mana yang dikehendaki, 

seperti dalam hal membaca maupun belajar bagi seorang pelajar (Santrock, 2010). 

Bandura (1995) juga mendefinisikan bahwa efikasi diri merupakan keyakinan 

seseorang akan kemampuan yang dimiliki dalam mengorganisir rangkaian 

aktivitas/tindakan yang dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan. Keyakinan 

tersebut pula yang dapat mendorong dirinya untuk melakukan aktivitas yang 

menurutnya mampu untuk dilakukan dan disenanginya, dalam hal ini misalnya 

melakukan aktivitas membaca sebagai bagian dari proses belajar seseorang, 

sehingga akan memudahkan seseorang dalam mencapai suatu tujuan.  

Baron dan Byrne (2003) menyatakan bahwa efikasi diri merujuk pada 

keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu dalam menyelesaikan tugas maupun 

masalah, mencapai suatu tujuan, maupun melewati sebuah hambatan.  Pendapat 

lain menurut Williams (2014) bahwa seseorang yang memiliki efikasi diri yang 

kuat maka dirinya cenderung lebih memiliki daya motivasi yang besar dan 

senantiasa berusaha untuk menggapai tujuan yang mereka harapkan, sehingga 

apabila dihadapkan pada sebuah masalah yang mungkin membuatnya akan merasa 

gagal, mereka akan tetap mampu bertahan untuk menyelesaikannya. Kemudian, 

menurut Tangkeallo dkk (2014) berpendapat bahwa  keyakinan yang dimiliki 

seseorang dapat memengaruhi tindakan mereka untuk memilih maupun 

melakukan usaha, serta menentukan seberapa besar yang akan dilakukan dalam 

bertahan dan menghadapi hambatan yang dialami dalam menjalani kehidupan 

masa depannya.  

Efikasi diri memiliki dimensi/aspek yang berimplikasi pada kinerja 

maupun usaha seseorang dalam mencapai keberhasilan. Menurut Bandura (dalam 

Lunenburg, 2011 dan Suroso & Hadi, 2014) bahwa yang membedakan efikasi diri 

antara satu individu dengan individu yang lain terletak pada tiga dimensi, 

diantaranya adalah: 

 
 



5 
 

a.  Dimensi Level 

Dimensi ini mencakup derajat kesulitan dari sebuah tugas yang sedang 

dihadapi. Seorang individu dalam meyakini dan menerima tugas antara satu sama 

lain tentu memiliki perbedaan. Seseorang memiliki perbedaan persepsi dalam 

memandang tingkat kesulitan yang dihadapi dari sebuah tugas, level perbedaan 

tersebut dapat berupa anggapan tingkat kerumitan tugas mulai dari yang mudah, 

menengah hingga sangat sulit.  

Setiap individu yang menghadapi situasi dalam menjalankan tugas 

kesehariannya tentu dihadapkan dalam sebuah pilihan, seperti menetapkan target 

ketercapaian, upaya meminimalisir kegagalan hingga menyelesaikan tugas-tugas 

yang sangat sulit. Pada tahapannya, seseorang akan cenderung memilih sesuatu 

yang mudah untuk dilakukannya terlebih dahulu dan menghindari suatu hal di luar 

kemampuan yang dimiliki. Seseorang dapat dikatakan memiliki efikasi diri yang 

tinggi apabila mampu menerapkan upaya-upaya yang kuat sehingga mampu 

mengatasi dan menyelesaikan tugas pada tingkat yang sulit. Hal itu dikarenakan 

orang tersebut memiliki rasa keyakinan yang tinggi sehingga mampu mengatasi 

beban tugas yang dialaminya. Pada konteks penelitian ini, keyakinan individu 

dalam memandang tingkat kesulitan tugas tentunya berdampak pada pilihan 

aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan seorang individu dalam dunia akademik.  
 

b. Dimensi Generalisasi 

Dimensi Generalisasi merupakan sejauh mana keyakinan seorang individu  

akan kemampuan yang dimilikinya dalam berbagai situasi dan tugas, mulai dari 

menjalani aktivitas yang telah biasa dilakukan maupun situasi tertentu yang tidak 

pernah dilakukan, bahkan situasi yang sulit. Dimensi ini menuntut seseorang 

dalam menunjukkan kemampuannya pada konteks tugas yang berbeda, baik 

melalui daya kognitif, tingkah laku, maupun afektifnya. Generalisasi juga 

berkaitan dengan luas jangkauan kemampuan atas tingkah laku yang diyakini oleh 

seseorang untuk dilakukan. Seseorang dapat dikatakan memiliki efikasi diri yang 

tinggi apabila ia merasa yakin memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas 

apapun dalam berbagai situasi, sedangkan seseorang dengan efikasi diri rendah 

akan merasa bahwa ia hanya dapat menyelesaikan masalah dalam batas situasi 

tertentu.  
 

c.  Dimensi Kekuatan 

Dimensi ini merupakan kuat tidaknya keyakinan yang dimiliki seseorang 

mengenai kemampuan yang dimilikinya. Hal ini berkaitan dengan keuletan 

maupun ketahanan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya. Seseorang yang 

memiliki keyakinan dan kemantapan yang kuat terhadap kemampuan yang 

dimilikinya akan terus bertahan dalam mengerjakan sebuah tugas, meskipun 

seringkali mengalami kesulitan. Pada dimensi ini, pengalaman seseorang 
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mempunyai pengaruh atas efikasi diri yang diyakininya. Tingkat efikasi diri yang 

rendah akan mudah digoyahkan oleh kecemasan akan pengalaman-pengalaman 

kegagalan yang pernah dialaminya. Sedangkan pada seseorang yang memiliki 

efikasi diri tinggi, pengalaman kegagalan justru membuat dirinya merasa 

tertantang dan meyakini untuk mengatasi masalah sebaik mungkin agar mencapai 

keberhasilan yang diinginkan. 

 

Hubungan Minat Baca dengan Efikasi Diri 
 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2017) menunjukkan temuan 

bahwa terdapat hubungan antara self-efficacy/efikasi diri dengan minat membaca 

siswa yang termasuk pada kategori kuat dengan nilai 0,780 > 0,172 yang 

menandakan bahwa setiap peningkatan pada variabel efikasi diri akan 

memengaruhi peningkatan variabel minat baca. Temuan serupa juga diungkap 

pada penelitian yang dilakukan oleh Akhir (2017), bahwa efikasi diri memiliki 

korelasi sebesar 0,394 dengan minat membaca siswa.  

Temuan tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara efikasi diri dengan minat membaca pada siswa. Namun demikian, 

logika berpikir pada penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu. 

Yakni terletak pada perbedaan variabel independen yang memberikan sumbangsih 

terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel minat baca lah yang akan 

diteliti sejauh mana akan memberikan sumbangan terhadap variabel efikasi diri 

dari mahasiswa. Dengan asumsi yang mendasari bahwa, efikasi diri menjadi salah 

satu faktor psikologis yang turut memberikan sumbangan tinggi untuk 

menentukan keberhasilan seseorang yakni salah satunya dalam hal belajar 

(Rosyida, dkk, 2016). Sedangkan dalam proses belajar tentu didukung oleh 

adanya kegiatan membaca sebagai salah satu metode untuk menyerap informasi 

dan ilmu pengetahuan. Menurut Slameto (2003) dalam hal membaca pun turut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal dari 

diri seseorang. Faktor eksternal berasal dari luar individu seperti faktor keluarga, 

budaya, sosial maupun lingkungan. Sedangkan, faktor internal merupakan faktor 

yang berasal dari diri individu itu sendiri salah satunya adalah minat dalam 

membaca. Oleh karena itu, hubungan mengenai minat baca terhadap efikasi diri 

turut serta memberikan sumbangan terhadap seseorang dalam membaca sebagai 

proses dalam belajar dan meraih prestasi akademik. 

 

Hipotesis  
 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya dan 

merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian (Prasetyo dan Jannah, 

2008). Hipotesis dalam penelitian ini adalah 
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H0 :  Minat Baca tidak berhubungan dengan Efikasi Diri Mahasiswa  

H1 :  Minat Baca berhubungan dengan Efikasi Diri Mahasiswa  

 

Metodologi Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat 

eksplanatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bermaksud untuk 

menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam hal ini, 

penelitian dimaksudkan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang berasal 

dari fenomena penelitian. Tujuan yang lain yakni untuk mendeskripsikan pola-

pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan, serta untuk menghasilkan pola 

hubungan sebab akibat (Prasetyo dan Jannah, 2008). Selain itu, format penelitian 

eksplanatif juga dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel 

terhadap populasinya. Oleh kerena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti adanya 

hubungan antara variabel bebas “Minat Baca” terhadap variabel terikat “Efikasi 

Diri”.   

Lokasi penelitian dilakukan pada Universitas Airlangga. Hal yang 

mendasari pemilihan lokasi ini, yakni dikarenakan Universitas Airlangga 

merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Jawa Timur yang menghasilkan 

ribuan lulusan-lulusan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Namun 

demikian, berdasar pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prawesti (2018) 

menghasilkan temuan bahwa tingkat minat baca mahasiswa S1 Universitas 

Airlangga termasuk dalam ketegori yang rendah, hal itulah yang membuat peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi apakah rendahnya minat baca tersebut turut 

pula berhubungan dengan efikasi diri mahasiswanya. Adapun populasi dalam 

penelitian ini, yakni seluruh mahasiswa  aktif jenjang strata 1 (S1). Sampel akan 

diambil dengan menggunakan teknik Proporsional Random Sampling. Teknik ini 

dipilih dengan alasan bahwa populasi mahasiswa Universitas Airlangga memiliki 

berbagai macam bagian. Oleh karena itu, sampel akan diambil secara proporsional 

dari setiap bagian, sehingga yang didapat dalam penelitian ini merupakan 

perwakilah atas jumlah keseluruhan mahasiswa dari 13 fakultas yang dilakukan 

secara sistematik. Perhitungan sampel dari populasi penelitian didapat dengan 

menggunakan rumus Slovin pada taraf  kesalahan 8%,  yang menghasilkan jumlah 

sampel minimun sebesar 155 responden.  

Pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan rating scale dengan 

skala data interval pada setiap pilihan jawaban. Sugiyono (2011) berpendapat 

bahwa dalam penggunaan rating scale, responden akan menjawab jawaban 

kuantitatif yang telah tersedia dalam butir pertanyaan kuesioner. Pada penelitian 

ini, empat pilihan jawaban disajikan dengan skala interval melalui penyesuaian 

jenis pertanyaannya. Setiap jawaban memiliki skor yang disesuaikan dengan 

rentang interval. Oleh karena itu, semakin besar rentang interval, maka semakin 
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besar pula skor yang ditetapkan. Kemudian, untuk menentukan jawaban yang 

diberikan oleh seluruh responden tersebut tergolong tinggi, sedang maupun 

rendah, maka dilakukan penjumlahan skor dari variabel dan menentukan rata-

ratanya dengan membagi jumlah pertanyaannya. Sehingga dari perhitungan 

tersebut dapat diperoleh kategori dari jawaban responden.  

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi SPSS 13, melalui serangkaian uji statistik meliputi; uji validitas, uji 

reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas dan uji hipotesis menggunakan korelasi 

Product Moment dari Pearson serta menggunakan perhitungan koefisien 

determinasi untuk mengetahui kekuatan hubungan dari variabel penelitian.  

 

Temuan Data dan Interpretasi Teoritik 
 

Hasil dari perhitungan keseluruhan skor variabel minat baca pada 

penelitian ini berjumlah 41,89 dengan rata-rata nilai sebesar 2,32 yang termasuk 

dalam kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat minat baca 

mahasiswa S1 Universitas Airlangga termasuk dalam kategori sedang. Tingkat 

minat baca pada penelitian ini diukur melalui 8 indikator yang dioperasionalkan 

berdasar konsep-konsep pada penelitian terdahulu.  

Indikator pertama yakni kesadaran dalam aktivitas membaca menunjukkan 

bahwa mayoritas responden setuju bahwa membaca akan memberikan manfaat 

bagi dirinya, terbukti dengan 81 responden memilih rentang jawaban 76%-100% 

bahwa mereka menyadari manfaat tersebut. Kesadaran seseorang dalam aktivitas 

membaca, merupakan aspek di mana seseorang menyadari sejauh mana  manfaat 

yang dapat diperoleh ketika ia membaca. Seseorang yang menyadari akan manfaat 

yang diperoleh dari kegiatan membaca maka ia akan melakukan kegiatan 

membaca dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hariss dan 

Rebecca (dalam Nursalina & Budiningsih, 2014) menyatakan bahwa salah satu 

dalam mengukur minat baca adalah kesadaran seseorang dalam melakukan 

aktivitas membaca. Hal itu sesuai dengan pendapat Sugihartati (2012) bahwa 

minat baca merupakan suatu keinginan/kemauan seseorang yang merasa tertarik 

untuk melakukan kegiatan membaca sehingga ia mau membaca atas kemauannya 

sendiri.  

 

Frekuensi membaca merupakan indikator kedua, yang menghasilkan 

temuan bahwa mayoritas responden hanya menghabiskan waktu 1 sampai 2 kali 

saja setiap minggunya dalam aktivitas membaca. Kemudian, untuk mengunjungi 

dan membaca buku di perpustakaan kebanyakan responden juga hanya 

melakukannya sebanyak 1 sampai 2 kali saja per minggu. Dari dua pertanyaan 

dalam indikator ini juga dapat diketahui, bahwa perbandingan frekuensi yang 
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dihabiskan responden dalam aktivitas membaca lebih banyak dilakukan dengan 

memanfaatkan koleksi yang ada pada perpustakaan. 

Indikator ketiga yakni durasi dalam membaca, hasil temuan menunjukkan 

bahwa kebanyakan responden hanya menghabiskan waktu 1 sampai 2 jam per hari 

dalam melakukan aktivitas membaca. Kemudian, mayoritas responden hanya 

membaca 0-1 buku setiap harinya.   

Indikator keempat adalah dana yang dihabiskan atau dialokasikan untuk 

membeli bahan bacaan berupa buku cetak maupun buku elektronik. Jika minat 

seseorang tinggi dalam membaca maka ia akan dengan suka hati mengalokasikan 

dana khusus untuk membeli bahan bacaan. Hal seperti itu diungkapkan oleh 

Batubara (2014) pada penelitiannya bahwa jumlah dana yang dihabiskan oleh 

mahasiswa dalam membeli bacaan dapat mencerminkan bagaimana tingkat minat 

baca yang dimilikinya. Data hasil dari jawaban pertanyaan ini menunjukkan 

bahwa sebanyak 108 responden membeli 0-1 buku dalam satu bulan. Kemudian, 

31 responden membeli 2-3 buku setiap bulannya. Disusul 11 responden membeli 

4-5 buku dan sisanya 5 responden membeli > 6 buku setiap bulannya. Total skor 

pertanyaan ini berjumlah 254 dengan rata-rata 1,63 yang termasuk ke dalam 

kategori sangat rendah. Selain itu, rata-rata responden mengalokasikan dan 

menghabiskan dana Rp 0 sampai dengan Rp 100.000 pada setiap bulannya dalam 

membeli bacaan.  

Jumlah buku / koleksi bacaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan 

indikator kelima dalam mengukur minat baca. Hal itu sesuai dengan pendapat 

Santoso (2011) yakni jumlah bacaan seseorang dapat mengindikasikan tinggi 

rendahnya minat baca seseorang. Senada dengan pendapat tersebut, menurut 

Mustafa (2012) mengukur minat baca seseorang salah satunya dapat diketahui 

dari jumlah bahan bacaan yang ia punya. Jika seseorang memiliki bahan bacaan 

yang banyak maka menunjukkan seseorang tersebut memiliki minat yang tinggi 

dalam membaca, begitu pula sebaliknya. Data hasil dari indikator ini termasuk 

dalam kategori rendah, karena sebagian besar responden memiliki koleksi buku 

cetak hanya  pada kisaran 10-14 buku. Sedangkan koleksi buku digital / e-book 

yang dimiliki oleh responden juga termasuk dalam kategori yang rendah karena 

sebagian besar e-book yang dimiliki responden pun berkisar pada 10-14 e-book.  

Situasi yang mendorong seseorang untuk membaca menjadi indikator 

keenam untuk mengetahui keadaan/situasi yang mendukung timbulnya keinginan 

seseorang dalam membaca. Hal itu sesuai dengan pendapat Matthew (dalam 

Arendra, 2016) bahwa aspek situasional yakni keadaan/situasi yang mendukung 

dalam timbulnya minat baca juga penting diukur untuk mengetahui tingkat minat 

baca seseorang. Hasil pertanyaan pertama pada indikator ini mengungkap bahwa 

67 responden memilih jawaban pada rentang 51%-75%, yang menandakan bahwa 

apabila responden berada pada situasi menghadapi tugas akademik maka kemauan 
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mayoritas responden tergolong sedang dalam aktivitas membaca. Kemudian, pada 

pertanyaan kedua indikator mengungkap bahwa 49 responden memilih jawaban 

pada rentang 51%-75% yang menandakan bahwa kemauan mayoritas responden 

tergolong sedang dalam aktivitas membaca ketika berada situasi waktu yang luang. 

Kedua pertanyaan tersebut menghasilkan skor rata-rata sebesar 2,76 yang 

termasuk pada kategori sedang. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa keinginan 

mahasiswa S1 Universitas Airlangga dalam membaca, baik ketika berada pada 

tuntutan situasi menyelesaikan tugas akademik maupun dalam rangka mengisi 

waktu luang sama-sama tergolong pada kategori sedang.  

Motivasi membaca adalah indikator ketujuh dalam mengukur minat baca. 

Pada penelitian ini didapat hasil bahwa sebagian besar responden hanya 

melakukan aktivitas membaca 3 – 4 kali dalam seminggu, walaupun motivasi itu 

dilatarbelakangi oleh tujuan dalam menyelesaikan tugas akademik yang 

notabenenya akrab dengan kegiatan perkuliahan. Sedangkan, untuk motivasi 

membaca dalam rangka mendapat hiburan dan kesenangan ketika mengisi waktu 

luang, mayoritas responden hanya melakukannya sebanyak 1-2 kali dalam 

seminggu. Walaupun motivasi itu dilatarbelakangi dengan tujuan hiburan dalam 

mengisi waktu luang, ternyata hal itu tidak membuat minat mahasiswa menjadi 

tinggi pula dalam membaca.  

Indikator terakhir dalam mengukur minat baca adalah perasaan senang 

yang didapat ketika membaca. Hasil pertanyaan pertama dalam indikator  ini 

mengungkap bahwa 62 responden memilih jawaban pada rentang 51%-75%, yang 

menandakan bahwa mayoritas perasaan senang yang didapat responden tergolong 

sedang dalam aktivitas membaca sebagai pemenuhan tugas akademik. Kemudian, 

pertanyaan kedua pada indikator ini mendapat temuan bahwa 53 responden 

memilih jawaban pada rentang 76%-100%, yang menunjukkan perbandingan 

bahwa perasaan senang yang didapat responden lebih tinggi ketika melakukan 

aktivitas membaca sebagai hiburan di waktu luang, daripada perasaan senang 

yang didapat ketika melakukan aktivitas membaca sebagai pemenuhan tugas 

akademik. 

Selanjutnya, hasil temuan pada variabel efikasi diri pada penelitian ini 

menunjukkan nilai total sebesar 52,05 dengan rata-rata 2,89. Dari nilai rata-rata 

keseluruhan variabel Y tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat efikasi diri 

mahasiswa S1 Universitas Airlangga termasuk dalam kategori sedang. 

Dimensi pertama dalam mengukur variabel ini yakni dimensi Level yang 

diukur menggunakan 3 indikator yaitu Jenis dan tingkat kerumitan/kesulitan tugas 

yang dihadapi mahasiswa; Tingkat keyakinan mahasiswa dalam menghadapi 

tugas; dan Pilihan sikap dalam menyelesaikan berbagai tingkatan tugas. Hasil 

yang diperoleh dari indikator pertama tergolong pada kategori rendah. Dengan 

demikian, berarti bahwa mahasiswa selama perkuliahan mendapat jenis dan 
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tingkat kesulitan tugas yang menurut mereka memiliki tingkat kesulitan yang 

rendah.  

Indikator kedua dalam dimensi ini yakni tingkat keyakinan mahasiswa 

dalam mengerjakan tugas. tingkat keyakinan diri mahasiswa dalam menghadapi 

berbagai tingkatan tugas tergolong dalam kategori sedang, dengan nilai rata-rata 

3,15.  Hal itu menunjukkan bahwa  keyakinan yang tergolong sedang dalam 

menghadapi tugas-tugas perkuliahan membuat mahasiswa lebih mudah 

menghadapi berbagai tingkatan tugas dan yakin atas kemampuan diri sendiri 

dalam menyelesaikan tugas.  

Indikator ketiga yakni pilihan sikap mahasiswa dalam menyelesaikan 

berbagai tingkatan tugas yang mendapat nilai rata-rata sebesar 3,24 dan tergolong 

pada kategori sedang. Pertanyaan yang mengukur pilihan sikap dalam 

menghadapi tugas menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung lebih ingin 

menyelesaikan tugas yang dianggapnya lebih mudah daripada tugas yang 

menurutnya lebih sulit.  

Pemaparan dari ketiga indikator dalam dimensi ini apabila dilihat dari 

pendapat ahli, yakni menurut Bandura (1994) dimensi Level merupakan tingkat 

keyakinan seseorang dalam menghadapi kesulitan tugas/pekerjaan yang ia 

lakukan. Dalam hal ini pada mahasiswa tentu dilihat dari seperti apa jenis tugas 

maupun tingkat kerumitannya. Lebih lanjut Bandura (1994) mengatakan bahwa 

tingkat kesulitan tugas yang dihadapi oleh masing-masing individu akan 

mengalami perbedaan satu sama lain tergantung dari persepsi atau penilaian dari 

individu yang menghadapinya. Hal tersebut terbukti bahwa tidak semua respoden 

memilih pilihan tugas yang sama dalam menilai tingkat kesulitannya.  

Dimensi kedua dalam variabel ini yakni dimensi Generalisasi yang diukur 

menggunakan 2 indikator, yaitu bentuk penyesuaian diri dalam menghadapi 

berbagai jenis tugas dan cara mahasiswa menghadapi tugas dalam situasi tertentu. 

Hasil yang diperoleh dari indikator pertama tergolong pada kategori sedang. 

Dengan demikian berarti bahwa mahasiswa selama perkuliahan terbilang mampu 

menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai tingkatan tugas. Indikator kedua 

dalam dimensi ini yakni cara mahasiswa menghadapi tugas dalam situasi tertentu. 

Hasil data yang diperoleh menunjukkan rata-rata sebesar 2,82 yang termasuk 

dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa ketika menghadapi berbagai 

tingkatan tugas dalam situasi tertentu mahasiswa memiliki kemampuan yang 

tergolong sedang dalam menyelesaikannya.  

Dimensi Generalisasi ini menurut Bandura (1997) adalah sejauh mana 

individu yakin dengan kemampuan yang ada pada dirinya dalam menghadapi 

berbagai situasi tugas yang diberikan, mulai dari tugas yang pernah ia lakukan 

maupun yang belum pernah ia lakukan. Pada konteks penelitian ini, dapat dilihat 

dari penyesuaian diri dan bagaimana cara mahasiswa menghadapi berbagai tingkat 
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kesulitan tugas dalam situasi tertentu. Lebih lanjut, dalam Bandura (1994) bahwa 

ketika seseorang telah mampu menyesuaikan diri dengan berbagai jenis tingkatan 

tugas maka mereka akan merespon tugas yang sulit dengan senang hati, karena 

jika seseorang memiliki efikasi diri yang tinggi maka ia akan menciptakan 

suasana senang dan tenang dalam berbagai situasi yang dihadapi. 

Dimensi ketiga dalam variabel ini yakni dimensi Kekuatan yang diukur 

menggunakan 3 indikator yaitu Tingkat keyakinan dalam menghadapi tugas yang 

sangat sulit; Tingkat kepercayaan diri dalam menghadapi suatu tugas; dan Tingkat 

ketahanan/keuletan dalam mengerjakan tugas yang sangat  sulit. Dimensi 

Kekuatan menurut Bandura (1994) merupakan suatu bentuk kepercayaan diri yang 

ada dalam individu ketika melakukan tugas tertentu. Hal ini berkaitan dengan kuat 

tidaknya keyakinan seseorang atas kemampuan diri sendiri. Dalam penelitian ini, 

hasil yang diperoleh pada dimensi ini berada pada kategori sedang dengan nilai 

rata-rata 2,70. Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa mahasiswa S1 

Universitas Airlangga memiliki keyakinan diri yang sedang ketika menghadapi 

tugas yang sangat sulit, kemudian kepercayaan diri mahasiswa ketika menghadapi 

tugas yang sangat sulit juga masuk dalam kategori sedang, serta keuletan diri 

mahasiswa dalam menghadapi tugas yang sangat sulit juga tergolong dalam 

kategori sedang. Lebih lanjut, Bandura (dalam Asih 2016) berpendapat bahwa 

memang pada dimensi Kekuatan dan dimensi Generalisasi tidak jauh berbeda 

dalam memberikan kontribusi efikasi diri pada diri seseorang. Selain itu, 

seseorang yang memiliki efikasi diri tinggi ia akan mampu mengatasi setiap 

kesulitan tugas dan akan senantiasa berusaha lebih keras lagi. 

Lebih lanjut, Hasil uji korelasi pada penelitian ini yang menggunakan 

Product Moment Test menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

variabel minat baca terhadap efikasi diri dengan koefisien korelasi sebesar 0,184. 

Keputusan ini berdasarkan hasil uji korelasi yang telah diinterpretasikan pada 

tabel 3.43 yang menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel (0,184 > 

0,157 dengan N=155) maka hipotesis 0 ditolak. Dengan demikain, berarti bahwa 

ada hubungan antara variabel minat baca dengan variabel efikasi diri. Adapun 

hubungan yang ada antara variabel X dan variabel Y tersebut memiliki arah 

hubungan positif. Artinya, walaupun hubungan antara dua variabel tersebut 

terbilang sangat lemah, namun dapat diartikan bahwa apabila mahasiswa memiliki 

minat baca yang tinggi maka efikasi dirinya juga semakin meningkat. Sebaliknya, 

jika mahasiswa memiliki minat baca yang rendah maka efikasi diri mahasiswa 

juga menjadi rendah. Hal itu dikarenakan arah hubungan yang terjadi di antara 

kedua variabel tersebut bernilai positif.  

Interpretasi tersebut tergambar melalui hasil dari penelitian ini dimana 

tingkat minat baca mahasiswa S1 Universitas Airlangga yang berada pada 

kategori sedang, diikuti pula oleh efikasi diri yang berada pada kategori sedang. 
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Sementara itu, dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa variabel 

X yakni minat baca memberikan kontribusi / sumbangan terhadap variabel Y 

yakni efikasi diri sebesar 3,3%. Kemudian, sisanya yakni 96,7% ditentukan oleh 

variabel atau faktor lain yang tidak disebutkan dan diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kesimpulan dan Saran 
 

Penelitian yang membahas mengenai Hubungan Minat Baca dengan 

Efikasi Diri pada Mahasiswa S1 Universitas Airlangga ini, menghasilkan 

kesimpulan bahwa, tingkat minat baca yang dimiliki oleh mahasiswa S1 

Universitas Airlangga termasuk pada kategori sedang, dengan hasil perhitungan 

rata-rata skor keseluruhan pada variabel minat baca (X)  memperoleh nilai sebesar 

2,32.  Kemudian, hasil perhitungan rata-rata skor keseluruhan pada variabel 

efikasi diri (Y) memperoleh nilai sebesar 2,89 yang termasuk dalam kategori 

sedang. Sehingga dapat diartikan bahwa mahasiswa S1 Universitas Airlangga 

memiliki tingkat efikasi diri yang sedang. 

Uji hipotesis penelitian melalui Product Moment Test dari Pearson 

didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara variabel minat baca (X)  dengan 

efikasi diri (Y). Kesimpulan ini berdasarkan perolehan nilai koefisien r hitung  

yang lebih besar dari r tabel yakni 0,184 > 0,157 dengan N=155, pada taraf 

signifikansi sebesar 5%. Dengan demikian, hipotesis nol / H0 dalam penelitian 

ditolak, sehingga terdapat hubungan antara minat baca dengan efikasi diri di 

kalangan mahasiswa S1 Universitas Airlangga. 

Hubungan yang terdapat antara variabel minat baca (X) dengan variabel 

efikasi diri (Y) memiliki arah hubungan yang positif, hal itu didasarkan pada hasil 

r hitung yang bernilai positif. Dengan demikian, dapat diartikan apabila variabel 

minat baca (X) mengalami kenaikan maka akan diikuti pula kenaikan pada 

variabel efikasi diri  (Y). Kemudian, kekuatan hubungan antara variabel minat 

baca (X) dengan variabel efikasi diri (Y) termasuk pada kategori sangat lemah. 

Hal itu berdasarkan dari hasil perhitungan nilai koefisien determinan yang 

menunjukkan persentase sebesar 3,3% dan sisanya sebesar 96,7% ditentukan oleh 

variabel atau faktor lain yang tidak disebutkan dan diteliti dalam penelitian ini.  

Saran akademis, bagi penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti 

memperluas jumlah sampel penelitian, sehingga hasil yang didapat akan jauh 

lebih akurat serta membuat sebaran data normal dalam penelitian semakin mudah 

didapat. Penelitian yang terbatas pada uji hubungan ini hanya melihat ada 

tidaknya hubungan, arah dan kekuatan hubungan antar variabel penelitian saja, 

sehingga memiliki keterbatasan dalam menjawab mengapa hal demikian dapat 

terjadi. Maka dari itu, bagi peneliti lain apabila menulis penelitian dengan topik 

serupa, diharapkan membuat desain penelitian yang lebih variatif seperti melihat 

pengaruh dari variabel atau menggunakan variabel tambahan untuk dianalisis 
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(menambahkan variabel pengontrol, variabel penggangu, dan lain sebagainya), 

misalnya menambahkan sumber efikasi diri sebagai variabel pengontrol dalam 

melihat hubungan minat baca dengan efikasi diri. Atau dapat pula peneliti 

selanjutnya mendesain penelitian serupa menggunakan metode kualitatif sehingga 

mampu memberikan nuansa baru dalam menggali dan menyajikan temuan yang 

bersifat deskriptif. 

Saran praktis, bagi pustakawan maupun pengelola baik di tingkat pusat, 

fakultas hingga departemen program studi. Sebaiknya terus memberikan dorongan 

dan motivasi pada mahasiswa agar mengedepankan keyakinan akan kemampuan 

diri dalam menjalani perkuliahan. Karena bagaimana pun juga dorongan untuk 

meningkatkan efikasi diri hanya bisa didapatkan melalui sumber dari efikasi diri 

masing-masing mahasiswa, melalui keadaan emosi, pengalaman diri dan 

pengalaman orang lain serta dukungan dari lingkungan sekitar. Selain itu, 

diharapkan juga bagi institusi terkait untuk memberikan kebijakan dan program-

program berkelanjutan yang berkualitas, berkaitan dengan pengembangan skill 

dalam menunjang peningkatan efikasi diri dan minat baca mahasiswa yang 

diintegrasikan dalam mata ajar perkuliahan.  
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