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ABSTRAK 

 

Orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam mengarahkan minat baca seorang 
anak sejak dini. Di usia sekolah dasar, anak memerlukan banyak perhatian dari 
orang tua serta fasilitas yang tersedia terkait buku bacaan. Mengingat lagi membaca 
merupakan aspek penting bagi anak di usia sekolah dasar. Akan tetapi, tidak semua 
orang tua mampu memberikan perhatian serta fasilitas yang mendukung minat baca 
anak karena kondisi sosial ekonomi mereka. Sehingga siswa sekolah dasar dengan 
latar belakang ekonomi orang tua yang rendah cenderung jarang memiliki 
keksempatan untuk berinteraksi dengan buku bacaan. Penelitian ini dilakukan 
untuk menegtahui ada atau tidaknya pengaruh status sosial ekonomi orang tua 
terhadap minat baca siswa sekolah dasar negeri di Kota Surabaya, dan untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh keduanya. Penelitian berlokasi di 5 sekolah 
dasar negeri yang tersebar di 5 wilayah di Kota Surabaya. Metode pengambilan 
sampel menggunakan teknik multistage random sampling. Sedangkan pendekatan 
penelitian menggunakan kuantitatif eksplanatif dengan responden orang tua selaku 
wali siswa sekolah dasar negeri di Kota Surabaya. Hasil temuan dari penelitian ini 
menunjukkan adanya pengaruh status sosial ekonomi orang tua (X) terhadap minat 
baca siswa sekolah dasar negeri (Y), dan memiliki pengaruh yang positif. Temuan 
penelitian ini didasari dari hasil t hitung sebesar 3,330 sedangkan t tabel sebesar 
1,984 (3,330 > 1,984) dengan taraf signifikansi 0,05 maka keputusan H0 ditolak 
dan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. 
Pengaruh keduanya dapat dikatakan rendah, karena memiliki koefisie korelasi 
sebesar 0,294.  

Kata kunci : Minat Baca, Status Sosial Ekonomi, Siswa Sekolah Dasar  
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ABSTRACT 

Parents have a big enough share in directing a child's interest in reading 
from an early age. At elementary school age, children need a lot of attention from 
parents and the facilities available regarding reading books. Recalling, reading is 
an important aspect for children in primary school age. However, not all parents are 
able to provide attention and facilities that support children's interest in reading 
because of their economic level. So elementary school students with low parental 
economic backgrounds tend to rarely have the opportunity to interact with reading 
books. This research was conducted to find out whether or not there was an 
influence of the economic level of parents on the level of reading interest of public 
elementary school students in the city of Surabaya, and to determine the extent of 
the influence of both. The study was located in 5 public elementary schools spread 
across 5 regions in the city of Surabaya. The sampling method uses multistage 
random sampling technique. While the research approach uses quantitative 
explanations with parents' respondents as guardians of public elementary school 
students in the city of Surabaya. The findings of this study indicate the influence of 
the economic level of parents (X) on the level of reading interest of public 
elementary school students (Y), and have a positive effect.  The findings of this 
study are based on the results of t arithmetic of 3.330 while the t table of 1.984 
(3.330> 1.984) with a significance level of 0.05 then the decision of H0 is rejected 
and there is a significant influence between the variable X on the variable Y. The 
influence of both can be said to be low, because it has a correlation coefficient of 
0.294. 

Key Word : Reading Interest Level, Economic Level, Elementary School Students 
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KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih juga maha 

penyayang, tidak lupa dipanjatkannya juga puji dan syukur atas limpahan ramhat 

dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA TERHADAP 

MINAT BACA SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA”.  

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di 

Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Airlangga.  

 Penelitian Skripsi ini berdasar dari permasalahan yang selalu timbul pada 

semua lapisan masyarakat  khususnya juga untuk orang tua serta anak emreka yang 

sedang duduk di bangku sekolah dasar negeri.  Keseluruhan isi penelitian skripsi 

ini terkait bagaimana status sosial ekonomi yang dimiliki orang tua dapat 

mempengaruhi minat baca siswa sekolah dasar khusunya negeri di kota Surabaya 

yang notabene merupakan kota  metropolitan sekaligus kota yang menyangdang 

status  sebagai kota literasi. Dalam proses penulisan dan penylesaian laporan skripsi 

ini , penulis tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan 

dukungan baik secara moral dan materil.  Oleh sebab itu, tidak lupa penulis 

mengucapkan terimakasih kepada  : 

1. Pak Imam Yuadi, S.Sos., M.MT., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang 

tidak lelah memberikan arahan serta saran juga kritik bagi penulis demi 

kelancaran penyelesaian laporan skripsi. 

2. Ibu Meinia Prasyesti Kurniasari, S.IIP., M.A, selaku dosen yang banyak 

membantu serta meluangkan banyak waktu dalam memberikan arahan 

terkait penyusunan laporan skripsi. 

3. Pak Koko, selaku dosen wali yang selalu memberi wejangan wejangan 

yang baik selama masa kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini. 

4. Seluruh dosen dan staff departemen ilmu informasi dan perpustakaan 

yang senantiasa memberikan ilmu bermanfaat yang mulai dari awal 

kuliah sampai penyelesaian skripsi ini. 
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5. Para staff dan karyawan FISIP Universitas Airlangga yang senantiasa 

membantu mengurus surat serta perijinan dan keperluan lainnya selama 

studi. 

6. Kepala kepala sekolah dan guru pengajar yang membantu dalam 

pengumpulan data demi melengkapi penyelesaian skripsi ini. 

7. Kepada seluruh responden, orang tua serta siswa dalam penelitian ini 

yang telah membantu dalam proses pengerjaan laporan skripsi. 

8. Kepada teman teman IIP, teman seperjuangan mulai dari nol sampai 

sejauh ini selalu memberi semangat suka cita semasa menempuh 

perkuliahan.  

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan praktik kerja lapangan atau magang 

masih banyak hal yang perlu dibenahi. Adapun kritik dan saran yang membangun 

dibutuhkan demi penyempurnaan laporan praktik kerja lapangan atau magang. 

Harapan penulis, semoga laporan dan pengalaman magang ini tidak hanya 

memberikan kebermanfaatan dan sumbangsih bagi penulis saja, namun juga bagi 

para pembaca. 

 

 

Surabaya, 10 Juni 2019 

 

Penulis 
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Penulis juga mengucapkan terimakasih sebanyak banyaknya kepada : 

• Allah SWT, atas berkat, ridho, kasih sayang dan rahmat-Nya yang diberikan 

kepada penulis agar dapat menyelesaikan kewajiban menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan lancar dan ikhlas.  

• Rasullullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi semua umatnya 

dalam menjalankan kehidupan sehari hari. 

• Kedua orang tua, ayah dan ibu serta adik dan kakak penulis yang tidak hanya 

menyayangi dan mencintai tetapi juga memberikan dukungan serta motivasi 

guna sebagai penyemangat yang selalu ada untuk penulis dibeberaapa hari 

terberat. Kehadiran mereka bagikan semangat tersendiri bagi penulis untuk 

selalu melakukan dan memberikan hasil terbaik.  

• Almarhumah nenek tersayang dengan seluruh cita cita, impian, dan doa 

yang sampai saat ini menjadi motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan 

studi dengan baik untuk membanggakan beliau.  

• Pak Imam, selaku dosen pembimbing yang membantu membimbing 

penulisan hingga penyusunan laporan skripsi. 

• Ibu Meinia, selaku dosen yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi 

yang telah sabar dan bersedia memberi kritik juga saran bagi penulis 

menyelesaikan skripsi dengan baik. 

• Ibu Dra. Tri Soesantari, selaku kepala Departemen Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan sekaligus dosen serta staff IIP yang telah mendukung dan 

memberi materi kuliah bermanfaat selama studi.
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rekan senasib sedih dan bahagia dirasakan bersama. 

• Khavita Krisna Murti, Esthi, dan Vanesya teman seperbimbingan yang 

selalu bersama penulis baik saat melakukan bimbingan sampai turun 

lapangan, saling menyemangati, dan support satu sama lain.  

• Trio Taurus dengan Puspita dan Adis yang selalu meghibur, kawan curhat, 

dan memberikan solusi meski tidak terlalu penting tapi penulis sangat 

menghargai.  

• Sulis, role model penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Mungkin jika 

dia tidak selesai duluan, penulis tidak akan tergugah untuk menyelesaikan 

penelitian akhir ini cepat cepat. Terimakasih sudah memberi energi positif, 

serta saran saran yang membangun.  
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