
 

I-1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 
 

Membaca merupakan kegiatan yang teramat penting dalam menunjang

aktivitas keseharian. Membaca dapat menunjukkan kualitas suatu bangsa yang

dapat dilihat dari minat baca orang orangnya. Namun konteks minat baca ini perlu 

ditanamkan serta dipupuk sedari dini sejak orang itu duduk di bangku sekolah dasar 

atau bahkan di usia pra sekolah. Tumbuh berkembangnya minat baca dikalangan 

anak anak khususnya siswa sekolah dasar tidaklah mudah, perlu sebuah stimulus 

serta peran orang orang disekitarnya untuk memupuk sebuah minat pada bacaan 

juga kegiatan membaca. Orang tua, orang terdekat, serta kondisi lingkungan sekitar 

siswa berpotensi memiliki peranan penting dalam membantu meningkatkan 

perkembangan minat baca siswa. 

Perkembangan minat baca siswa biasanya terjadi pada 4 tahun pertama 

sekolah jenjang pertama (Metsäpelto et al. 2017). Dalam penelitian berjudul 

“Externalizing behaviour problems and interest in reading as predictors of later 

reading skills and educational aspiration” bahwa ada sekitar 16% dari sekelompok 

anak di bangku kelas 1 sekolah dasar menunjukkan minat yang realtif rendah dalam 

kegiatan membaca dan menulis. Tingkat minat baca siswa di kelas 1 akan dapat 

memprediksi perkembangan perkembangan selanjutnya di tingkatan kelas lebih 

tinggi. Dari perkembangan ini dapat diprediksi keterampilan membaca siswa 

sekolah dasar jauh masih rendah dan perlu adanya stimulan untuk terus berinteraksi 

dengan buku bacaan karena berimbas dari ketertarikan mereka dalam kegiatan 

membaca. Minat pada diri seseorang awalnya dipicu oleh sebuah rangsangan dari 

luar yang mencakup unsur menarik perhatian dan menghasilkan sebuah reaksi yang 

mendorongnya untuk melakukan secara berulang dan terlibat langsung di dalamnya 

(Hidi 2006). Siswa dengan minat baca yang rendah akan cenderung lebih sedikit 

melihat dan merasakan manfaat dari membaca dapat dikarenakan ketidaktertarikan 

mereka dengan buku bacaan dan kurangnya interaksi langsung dengan kegiatan 
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membaca. Mereka lebih sedikit berpotensi memiliki keterampilan baca tulis yang 

baik dibandingan dengan anak yang memiliki kecenderungan membaca lebih sering 

dan menginvestasikan waktu dengan membaca.  

Tetapi anak diusia tertentu cenderung merasa bahwa dirinya pandai dalam 

hal membaca dikarenakan disaat saat tertentu mereka sangat menikmati kegiatan 

memabaca serta perasaan senang yang melingkupi mereka saat pergi ke 

perpustakaan (Baker and Scher 2002). Maka dari itulah, minat baca pada siswa 

sekolah dasar biasanya timbul diiringi adanya kepercayaan bahwa kegiatan 

membaca bagi mereka itu penting dan sangat menyenangkan. Konteks membaca 

itu penting sering ditemui pada kehidupan sehari hari, yakni membaca pada 

umumnya dapat menambah pengetahuan juga wawasan serta mendapatkan sebuah 

informasi baru. Semakin seringnya siswa membaca, kemampuan literasi layaknya 

keterambilan dalam menulis dan menganalisa sampai mengkonstruksi isi sebuah 

tulisan semakin baik dan mengindikasikan tingkatan minat baca mereka yang tinggi 

pula.   

Karena membaca itu penting, bagi sebagian anak kegiatan membaca sudah 

menjadi rutinitas sehari hari yang tidak disadarinya mendorong minat pada kegiatan 

membaca itu sendiri. Mulai timbulnya minat baca pada seorang siswa berdampak 

bagaimana siswa itu mampu menikmati waktu membaca sebagai bentuk 

penanaman edukasinya maupun sebagai bentuk rekreasi yang menyenangkan. 

Minat baca seorang anak khusunya siswa sekolah dasar tidak timbul begitu saja, 

pelru adanya simultan baik dari dalam diri dan luar seorang anak. Tinggi rendahnya 

minat baca ini mampu diukur dengan beberapa indikator maupun aspek yang 

berkaitan dengan kegiatan membaca. Tingkatkan membaca seorang anak dapat 

diketahu dengan kesediaan mereka meluangkan waktu untuk membaca, minat 

mereka dengan jenis maupun genre buku tertentu, serta kepemilikan buku kecuali 

buku pelajaran. Burse and Lowe mengemukakan tingginya minat baca anak dapat 

dilihat dari aspek action, attention, interest, serta, desire. Aspek action dijabarkan 

dengan kebutuhan kesadaran terhadap buku bacaan, aspek attention ditujukkan 

tentang bagaimana seorang anak merasa senang dan perhatian dengan buku bacaan. 
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Adapun interest diartikan sebagai ketertarikan mereka dengan buku buku bacaan, 

dan terakhir desire yang menjelaskan keinginan mereka untuk selalu membaca.  

Minat baca pada siswa di Indonesia banyak digambarkan melalui data hasil 

laporan baik bersakala ASEAN maupun International. Salah satunya penelitian 

yang dilakukan oleh UNPD dalam Human Development Report di tahun 2000 

melaporkan bahwa angka melek huruf masyarakat Indonesia hanya sekitar 65,5% 

jauh dibawah Malaysia yang mencapai 86, 4%. Kondisi negara negara maju lainnya 

seperti Australia, Jepang, Inggris, Jerman dan Amerika Serikat umumnya mencapai 

99,0%. Masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dengan budaya membaca 

akibat kemampuan membaca yang masih minim pula. Dibanding dengan negara 

lain, Indonesia jauh tertinggal dan perlu adanya sosialisasi maupun pendekatan 

terkait pentingnya membaca buku dan menanamkan minat baca sejak usia dini.  

Data laporan lainnya yakni studi dari  Progress International Reading 

Literacy Student atau yang biasa disingkat dengan PIRLS pada tahun 2016 yang 

bekerjasama dengan IEA (International Association for the Evaluation of 

Education Achievement) dalam laporan Bank Dunia No. 16369-IDN. Dimana hasil 

yang mereka kemukakan menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-

4 dari bawah dalam skala 45 Negara di dunia (PIRLS, 2016). Dalam penelitian ini 

meyimpulkan bahwasannya kemampuan dalam membaca dan menulis rata rata 

siswa sekolah dasar di Indonesia terendah di kawasan Asia. Indonesia mendapat 

skor 51.7 di bawah skor Fillipina (52.6), Thailand (65.1), Singapore (74.0), dan 

Hongkong (75.5). Hasil lainnya menunjukkan bahwa dengan skor 51.7 

menggambarkan kemampuan anak Indonesia dalam menguasai bahan bacaan 

sangat rendah dan jika dipresentasikan hanya sekitar 30%. Anak anak Indoensia 

masih mengalami kesulitan dalam memahami sampai menguasai teks bacaan yang 

mengakibatkan mereka kesulitan dalam menjawab soal soal bacaan yang 

memerlukan pemahaman dan penalaran.  

Hanya sedikit dari siswa di Indonesia memiliki kemampuan membaca yang 

baik dikarenakan tidak adanya ketertarikan mereka dalam bahan bacaan dan 

kegiatan membaca. Masih mengalami kesulitan yang sama, siswa di Indonesia 
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kesusahan dalam menemukan informasi yang rumit dengan sebuah teks bacaan, 

menarik kesimpulan dari isi bacaan, sampai mengevaluasi dengan kritis sebuah teks 

yang dibacanya menggambarkan bahwasannya literasi mereka masih rendah karena 

minat bacanya yang rendah pula. Hasil tersebut merupakan kesimpulan dari studi 

yang dilakukan oleh OECD (Organization for Economic Co-operation 

Develpoement) yang dipetakan berdasar ruang lingkup internasional melalui kajian 

PISA (Proggrame for Interntational Student Assessment). Dari studi PISA 

dilaporkan bahwa ada sekitar 25% sampai 34% siswa Indonesi masuk dalam tingkat 

literasi 1. Siswa pada tingkat literasi 1 hanya mampu dalam membaca teks yang 

paling sederhana, dan dapat diartikan bahwa siswa Indonesia masih pada taraf 

belajar membaca.  

  Beberapa riset dan laporan diatas cukup menggambarkan kondisi 

rendahnya minat baca masyarakat Indonesia khususnya siswa yang disebabkan oleh 

rendahnya kebiasaan membaca. Selain peran keluarga sebagai faktor utama dalam 

mengembangkan kebiasaan membaca yang akan menumbuhkan minat membaca, 

adapun kontribusi daya beli buku masyarakat yang rendah akibat rendah pula status 

sosial ekonomi yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat baca seseorang 

(Wahyuni 2006). Harga buku di pasaran relatif memiliki nominal yang cukup mahal 

dan tidak semua lapisan masyarakat mampu dan tertarik dalam membelinya. 

Mahalnya nya harga buku mengakibatkan hanya keluarga dengan status sosial 

ekonomi yang terbilang tinggi memiliki kesempatan yang lebih luas untuk 

memfasilitasi bahkan membeli bahan bacaan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

di lingkungan keluarganya. Sedangkan pada keluarga dengan status sosial ekonomi 

rendah mereka kurang mampu dan jarang terpikirkan untuk membeli sbeuah buku 

bacaan dibanding buku terkait mata pelajaran anaknya di sekolah.  

Status sosial ekonomi mampu mempengaruhi orang tua dalam mendorong 

sebuah keluarga menjadi agen terpenting dalam mengarahkan minat baca anak di 

usia dini. Mengingat kembali peranan orang tua sangat dibutuhkan terkait 

bagaimana seoarang anak mendapatkan pengetahuan dan edukasi untuk 

mendukung pendidikannya. Sedangkan keluarga merupakan lingkungan awal 
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kepribadian seorang anak terbentuk, termaksuk kepribadian gemar membaca. 

Sesuai dengan penelitian dengan judul “Factors Influencing Reading Literacy at 

The Primary School Level” dimana status sosial ekonomi orang tua mampu 

mempengaruhi bagaimana tinggi dan rendahnya minat baca seorang anak (Geske 

and Ozola 2008). Latar belakang status sosial ekonomi orang tua memiliki 

keterkaitan dengan kemampuan membaca seorang siswa sekolah dasar dalam 

menjelaskan adanya perkembangan kemampuan atau keterampilan membaca yang 

mengarahkan pada seberapa tinggi literasiya. Semakin tinggi tingkat literasi 

seseorang, dapat disimpulkan bahwa tinggi pula minat bacanya.  

Sama halnya dengan hasil penelitian Buckingham di tahun 2014 yang 

menggagas judul “Why Poor Children are More Likely to Become Poor Readers : 

The Eraly Years” dimana faktor individu seseorang yakni latar belakang status 

sosial ekonomi mereka memiliki hubungan positif dengan prestasi baca tulis di 

semua negara berbahasa inggris. Di dalam penelitian ini pula menunjukkan, 

korelasi sedang hingga tinggi antara sosial ekonomi dan membaca terkait anak anak 

dalam kemiskinan memiliki tingkat melek huruf yang jauh lebih rendah dibanding 

anak anak dari latar belakang sosial ekonomi yang tinggi (Buckingham, Beaman, 

and Wheldall 2014). Perbedaan latar belakang tingkat sosial ekonomi menjadi salah 

satu alasan terciptanya tinggi atau rendahnya minat baca yang terbentuk pada anak. 

Status ekonomi berkaitan erat dengan latar belakang serta tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan dan banyaknya pendapatan (Grusky, 2015). Ketiga 

aspek tersebut akan menghasilkan bagaimana suatu masyarakat dapat digolongkan 

berdasar tinggi rendahnya status ekonomi mereka. Semakin banyaknya pendapatan 

seseorang semakin tinggi pula status tingkat sosial ekonominya. Banyaknya jumlah 

pendapatkan yang didapatkan seringkali sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dan 

seseorang yang memiliki pekerjaan yang bagus pasti memiliki latar belakang 

pendidikan yang bagus pula. Keberadaan tiga aspek perihal  ekonomi ini menjadi 

tolak ukur berhasil tidaknya pada suatu keluarga dalam mengarahkan minat anak 

khususnya pada kegiatan membaca. 
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Bahasan status dan latar belakang sosial ekonomi dapat mengarahkan 

perilaku seseorang sesuai kelas atau kedudukannya di masyarakat. Dapat 

dianalogikan seorang anak dengan latar belakang ekonomi yang rendah akan lebih 

jarang berinteraksi dengan buku bacaan dibanding dengan anak berlatar belakang 

sosial ekonomi yang dapat dibilang tinggi dimana mampu untuk membeli beberapa 

buku serta memiliki kesempatan yang jauh lebih banyak untuk melakukan kegiatan 

membaca. Status sosial ekonomi memliki peran tersendiri dalam membentuk dan 

mengarahkan perilaku gemar membaca. Dengan kata lain latar belakang ekonomi 

orang tua dapat menjadi faktor penentu dan faktor yang mampu menghambat 

terbentuknya minat baca pada anak di usia sekolah.  

Orang tua dengan status sosial ekonomi keatas dan lingkungan sosial yang 

mendukung menghasilkan tinggi  pula intensitas mereka dalam mensosialisasikan 

bahasa, dan gerakan membaca (Rogoff 2003). Kondisi ekonomi dan lingkungan 

sosial sekitar anak berpengaruh dalam memupuk minat baca dan mengasah tingkat 

literasi mereka sejak dini, karena orang tua mensosialisasikan anak anak mereka 

dengan kegiatan membaca berdasar keadaan sosial ekonomi. Dilakukannya hal ini 

semata mata untuk mempersiapkan lingkungan pendidikan dan kesempatan 

mendapatkan pekerjaan yang baik untuk anak mereka di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, orang tua yang berpendidikan relatif tinggi, dan berpenghasilan 

tinggi pula memiliki pertimbang penting terkait kegiatan membaca di rumah, 

memperkenalkan buku bacaan pada anak mereka, serta tidak lupa 

mensosialisasikan praktik literasi selain yang di dapat disekolah. 

Dalam menanggulangi masalah serupa akan ketidak mampuan faktor status 

sosial ekonomi orang tua dalam mengarahkan minat baca, kota Surabaya pun 

memiliki inovasi program sebagai solusi masalah rendahnya minat baca khususnya 

pada siswa. Ditiap sekolah dari jenjang dasar sampai menengah atas terpenuhinya 

fasilitas perpustakaan sebagai tempat sarana informasi dan referensi dalam 

berkegiatan membaca. Adapun program Kurikulum Wajib Baca sampai gerakan 15 

menit membaca menjadikan kota Surabaya sebagai kota Literasi. Pemerintah 

mengaku menaungi masyarakatnya dengan fasilitas yang menunjang kegiatan 
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membaca dan meningkatkan tingkat melek huruf. Namun tak semua program dapat 

berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, ada sebagaian sekolah yang 

masih tidak memiliki ruang perpustakaan sampai terbengkalainya fasilitas 

perpustakaan karena minimnya sumber daya baik finansial maupun tenaga ahli . 

Sehingga program berkenaan dengan kegiatan membaca dan menumbuhkan literasi 

tidak dapat terselenggara dan menghasilkan kesenjangan bagi siswa siswa di 

sekolah tertentu. Hal ini menjadi salah satu contoh masalah yang diakibatkan 

ketidak merataan program literasi dan menimbulkan lingkungan yang berdampak 

buruk bagi perkembangan minat baca siswa.  

  Berdasar data dari PNRI (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) di 

tahun 2015 kondisi perpustakaan sekolah di Indonesia masih sangat 

memprihatinkan. Khusus di Jawa Timur dari jumlah keseluruhan 12.054 

perpustakaan sekolah dasar, hanya 3.500 peprustakaan sekolah dasar yang memiliki 

kondisi baik dan fasilitas mempuni untuk menyelenggarakan program program 

terkait literasi di dalamnya. Keefektivitasan program lierasi di perpustakaan 

sekolah dasar di Surabaya sendiri masih dirasa kurang dalam menumbuhkan minat 

baca siswanya mengingat tidak semua perpustakaan sekolah dasar dalam kondisi 

baik dan mampu melaksanakan program literasi yang ditetapkan pemerintah kota 

Surabaya. Ditambah terjadinya pembeludakan penduduk di Kota Surabaya yang 

mengakibatkan kesenjangan sosial dan ketidak merataan ekonomi di tahun 2018 

yang dilaporkan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Hal ini berpotensi 

dilakukannya penelitian di Kota Surabaya.  

Mengingat lagi minat baca seorang siswa sekolah dasar dan status sosial 

ekonomi yang melatar belakanginya memiliki ketertarikan satu sama lain yang 

dapat mempengaruhi hubungan keduanya, maka dari itu penelitian ini menarik 

untuk diteliti. Selain itu hasil penelitian ini untuk kedepannya dapat diguakan 

sebagai rekomendasi dan  solusi dalam mengatasi rendahnya minat baca siswa 

sekolah dasar khususnya di Kota Surabaya. Penelitian ini dapat mengarahkan 

pemerintah serta pihak sekolah dasar khususnya negeri dalam memberikan fasilitas 

yang cukup dan program yang mampu meningkatkan minat baca siswanya tanpa 
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memberatkan latar belakang status sosial ekonomi orang tua. Sehingga terjadi 

pemerataan sistem pendidikan dan program yang mendukung minat baca seorang 

anak di usia sekolah dasar.  

I.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh terhadap status sosial ekonomi orang tua dengan  

minat baca siswa sekolah dasar? 

2. Sejauh apakah pengaruh status sosial ekonomi orangtua terhadap minat baca 

seorang anak di usia sekolah dasar? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara status sosial ekonomi 

orang tua terhadap minat baca anak usia sekolah dasar di Surabaya. Untuk 

mengetahui arah hubungan dari pengaruh status sosial ekonomi terhadap 

minat baca, apakah arah hubungannya positif atau negatif.  

2. Untuk mengetahui sejauh apa status sosial ekonomi keluarga dalam 

mempengaruhi minat baca anak di usia sekolah dasar.  

 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun penelitian ini menghasilkan manfaat yang terbagi menjadi dua 

bentuk, yakni manfaat akademis dan manfaat secara praktik. Antara lain berikut 

manfaat penelitian ini : 

I.4.1 Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan kajian keilmuan Ilmu Informasi dan Perpustakaan di 

bidang minat baca, khususnya dalam  minat baca anak usia sekolah dasar

dengan pengaruh status sosial ekonomi orang tua di Kota Surabaya. 
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2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk kajian penelitian selanjutnya 

dengan tema atau topik tentang faktor sosial eknomomi dalam 

meningkatkan minat baca anak.  

3. Memberikan pemahaman dan pengetahuan baru terkait pengaruh stasus 

sosial ekonomi dalam menumbuhkan minat baca seorang anak di usia 

sekolah dasar. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi orang tua, diharapkannya penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman bahwasannya status sosial ekonomi keluarga harusnya 

tidak menjadi halangan bagi orang tua melakukan perannya sebagai 

agen literasi pertama dan untuk meningkatkan minat baca anak mereka 

di usia dini.  

2. Bagi Sekolah Dasar, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

rekomendasi untuk sekolah dasar dengan segala fasilitas penunjang 

pendidikan seperti perpustakaan sekolah dapat memposisikan peran 

untuk meningkatkan minat baca siswa. 

 

I.5 Tinjauan Pustaka 

I.5.1 Minat Baca Siswa 

 Kata minat secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “interest” yang 

berarti kesukaan, perhatian dari kecenderungan hati pada sesuatu, serta sebuah 

keinginan. Jika seseorang mengalami kondisi dengan menunjukkan kebutuhan dan 

keinginan dari sebuah ketertarikan yang ada pada dirinya terkait suatu objek 

maupun aktivitas tertentu, maka minat tumbuh di diri seseorang itu. Dapat 

dikatakan minat akan selalu berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan pada suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin tinggi pula 

minatnya. Minat menurut Crow&Crow, berhubungan dengan gaya gerak yang 

mendorong seseorang untuk menghadapi serta berurusan dengan orang, benda, 
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aktivitas, baik pengalaman yang dirasakan dari serangkaian kegiatan itu sendiri, 

minat juga diartikan sebagai rasa suka dan rasa ketertarikan dengan kadar yang 

lebih tanpa disadari dan tanpa seseorang yang menyuruh (Djaali 2008). 

Terdorongnya minat seseorang dikarenakan adanya sebuah aktivitas, 

kegiatan, yang selalu berulang ulang dan berkelanjutan yang tanpa disadari menjadi 

sebuah rutinitas yang akan selalu dilakukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan. 

Diluar diri seseorang, ada banyak faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, dan 

sebagainya yang memotivasi timbulnya minat. Sesuai pemaparan dari Marksheffel 

(Bafadal 2011) minat dapat dibentuk, diusahakan, dipelajari, serta dikembangkan, 

karena minat bukan hasil pembawaan manusia sejak lahir. Secara sempit, minat 

dapat diasosiasikan dengan emosi dan keadaan sosial seseorang, dikarenakan minat 

dapat dihubungkan untuk maksud maksud tertentu untuk bertindak.  

 Manurut Hurlock (Hurlock 2005), terdapat dua aspek yang dapat 

mendorong seseorang dalam minatnya yakni aspek kognitif yang berdasarkan 

pengalaman pribadi dan apa yang pernah dipelajari baik di rumah, sekolah, dan 

masyarakat, serta berbagai jenis media massa, sehingga bearwal dari itu seseorang 

akan merasakan dampak atau manfaat dari apa yang telah dipelajari. Aspek yang 

kedua aspek afektif, dimana minat secara aspek afektif dikatakan sebagai sikap 

terhadap kegiatan yang ditimbulkan oleh pengalaman pribadi seseoang terhadap 

sikap orang lain sehingga akan menimbulkan rasa suka atau rasa tidak suka.  

 Proses terbentuknya sebuah minat sendiri melibatkan beberapa elemen, 

sebelum seseorang menekuni minatnya dan melakukan aktivitas berkenaan minat 

dirasakannya sbeuah perhatian yang menimbulkan keinginan dalam keikutsertaan 

yang memberikan daya tarik karena adanya pengalaman yang menyenangkan 

berkenaan hal hal tersebut (Slamet Widodo, 1989).Pada uraian diatas, minat tidak 

serta merta muncul pada diri seseorang begitu saja. Minat timbul karena ada 

beberapa dorongan yang membuat seseorang termotivasi dalam melakukan sebuah 

aktivitas, kegiatan, dan menyukai sebuah benda, maupun objek entah dorongan 

dalam bentuk sebuah pengalaman yang berkesan maupun dorongan dari sikap 

seseorang di sekitar. Dapat dikatakan minat tumbuh dari dorongan yang muncul 
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dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar terhadap sesuatu kegiatan yang 

membuat orang tersebut merasa tertarik dan motif dalam melakukan minat itu 

sendiri ikut terlibat.  

Membaca didefinisikan sebagai salah satu dari penggunaaan berbahasa 

untuk menguraikan tulisan dan atau simbol simbol dan memahaminya (Morrow 

1993). Membaca juga melibatkan kegiatan fisik serta mental untuk menemukan 

makna dan tulisan (Tampubolon 1987). Membaca merukapan sebuah proses yang 

kompleks dan rumit. Dilibatkannya berbagai faktor seperti faktor internal sampai 

faktor eksternal pembaca inilah yang dinilai kompleks. Faktor internal dapat berupa 

intelegensi, minat, sikap, bakat, motivasi, tujuan membaca, dan lain sebagainya. 

Sedangkan faktor eksternal dapat berbentuk sarana membaca, latar belakang sosial 

dan ekonomi, dan tradisi membaca. Dalam artian rumit, faktor internal dan faktor 

eksternal saling berhubungan untuk mengkoorodinasi pemahaman suatu bacaan 

(Nurhadi 2009). Membaca dapat dikatakan memiliki kompleksitas yang rumit, 

tidak hanya memahami suatu bacaan, tetapi juga membutuhkan kemampuan 

penggunaan berbahasa yang melibatkan fisik serta mental dalam menerjemahkan 

tulisan untuk menemukan makna yang tersirat. membaca tidak hanya sekedar 

melafalkan huruf huruf menjadi sebuah kalimat runtut, jauh dari itu membaca 

merupakan proses mengkonstruksi yang melibatkan banyak hal, dan banyak faktor. 

Klein mendefinisikan membaca mencakup sebuah proses, membaca adalah 

strategis, dan membaca merupakan interkatif (Rahim 2005). Sebuah proses 

dimaksudkan bahwa kegiatan membaca membutuhkan pemahaman terkait teks 

yang akan membentuk sebuah makna serta menghasilkan informasi dan 

pengetahuan baru. Dalam membaca erat kaitannya menggunakan keterampilan 

dalam memahami teks yang akan membuat pembaca menggunakan berbagai 

strategi dalam mengkonstruksi makna tersirat dari sebuah teks. Dimana membaca 

meliputi 3 keterampilan dasar, yaitu recording, decoding, dan meaning. Kata kata 

dan kalimat diasosiasikan dengan bunyi bunyi sesuai dengan sistem tulisan yang 

dipakai merpakan maksud dari proses recording. Sedangkan proses decoding 

merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis kedalam kata kata. Setelah 
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seseorang berhasil mengasosiasikan serta menerjemahkan kata kata, seseorang akan 

memasuki proses pemahaman sebuah makna atau proses meaning. Membaca 

merupakan interaktif, terlibatnya pembaca dengan teks buku bacaan sehingga 

terjadi interaksi. Dari interaksi inilah sikap pembaca menetukan makna yang 

didapatkan. Membaca merupakan kegiatan interaktif untuk memetik serta 

memahami arti yang terkandung pada suatu tulisan. 

 Dalam pembentukan sebuah makna dari tulisan ataupun kata per kata, 

membaca memiliki tujuan tujuan tertentu yang dilakukan seseorang agar 

kebutuhannya terpenuhi terkait informasi maupun ilmu pengetahuan baru yang 

didapat. Ada beberapa tujuan membaca diantaranya mencakup, kesenangan, 

menyempurnakan kemampuan membaca itu sendiri, menggunakan strategi 

tertentu, memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik, mengaitkan informasi 

baru dengan infromasi yang telah diketahuinya, memperoleh informasi untuk 

laporan lisan maupun tertulis, mengkonfrimasi atau menolak prediksi, 

menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh 

dari suatu teks dalam beberapa cara lain, mempelajari tentang struktur teks, dan 

menjawab pertanyaan pertanyaan yang spesifik (Rahim 2005).  

 Minat baca diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi pada 

seseorang terhadap sumber bacaan maupun kegiatan yang berkenaan dengan 

membaca sebuah buku tertentu (Sutarno 2003). Minat baca dipengaruhi oleh 

keterampilan membaca (Darmono 2001). Jika minat baca seseorang siswa dapat 

dikatakan tinggi, maka secara otomatis seseorang itu memiliki keterampilan 

membaca yang tinggi pula, dimana keterampilan membaca dapat meliputi 

kemampuan mengkonstruksi makna dan, memahami kosa kata. Minat baca yang 

tinggi mempengaruhi intensitas seseorang untuk terlibat dengan kegaiatan yang 

berkenaan dengan buku bacaan.  Dengan perasaan senang ataupun berkat motivasi 

dari berbagai pihak, seseorang yang memiliki minat pada kegaitan membaca atau 

buku bacaan akan dengan senantiasa meluangkan waktunya dan menganggapnya 

sebagai aktivitas  yang menyenangkan. Siswa yang demikian akan senantiasa haus 

terhadap bacaan.  
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 Tinggi rendahnya minat baca pada seseorang siswa dapat diukur berdasar 

dimensi dimensi yang erat hubungannya dengan kegiatan membaca, seperti rutin 

tidaknya kunjungan ke perpustakaan, frekuensi membaca tiap hari, waktu 

membaca, tujuan membaca, dan ada tidaknya kesenangan serta kebutuhan dalam 

kegiatan membaca (Hardiansyah 2011). Selain dimensi minat baca diatas, adapun 

beberapa indikator yang dapat menjabarkan lebih terperinci terkait tinggi atau 

rendahnya minat seorang anak dalam kegiatan membaca maupun minat pada buku 

bacaan. Menurut Burse dan Lowe dalam dalam Prasetyono (2008) ada 5 aspek atau 

indikator yakni kebutuhan terhadap bacaan, tindakan untuk mencari bacaan, rasa 

senang terhadap bacaan, keinginan untuk membaca, dan indikator terakhir yakni 

menindaklanjuti apa yang di baca. Indikator pertama berkenaan dengan kebutuhan 

terhadap buku bacaan yang membuat seorang anak ingin memperkaya pengetahuan 

terkait informai tertentu ataupun hal yang disenangi dan membuat mereka 

mengoleksi hingga memiliki banyak jumlah buku buku bacaan tertentu.  

 Indikator kedua terkait mencari sebuah buku bacaan, dapat diuraikan 

sebagai tindakan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan infromasi atau 

memenuhi keinginan yang ingin dipenuhi. Kebanyakan siswa dengan senang hati 

akan menyempatkan waktu mengunjungi perpustakaan atau toko buku demi 

mencari buku bacaan yang mereka inginkan. Selain pergi ke perpustakaan untuk 

membaca ataupun meminjam buku, sebagian mereka mampu untuk membeli 

beberapa buku bacaan. Indikator ketiga terkait rasa senang terhadap bacaan, dimana 

perasaan senang ini timbul dikarenakan jenis atau genre buku bacaan tertentu. 

Indikator ke empat dengan keinginan untuk membaca yang ditunjukkan dengan 

sering tidaknya seorang anak berinteraksi dengan buku, seperti intensitas mereka 

membaca dalam sehari. Indikator ke lima dan terakhir, yakni menindak lanjuti apa 

yang telah di baca. Indikator ini lebih menunjukkan kemampuan seorang siswa dari 

kegiatan membaca, yakni mampu membuat ringkasan terkait buku bacaan atau 

menceritakan isi bacaan yang telah dibaca kepada orang lain. 
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I.5.2 Status Sosial Ekonomi Orang tua 

Posisi seseorang dalam kelompok masyarakat ditentukan oleh jenis 

aktivitas, pendidikan, serta pendapatan, merupakan definisi dari sosial ekonomi 

(Astrawan, 2014). Dalam pembahasannya sosial ekonomi sering menjadi objek 

pembahasan yang berbeda, dimana sosial lebih diartikan sebagai hal yang berkaitan 

dengan masyarakat karena dalam konsep sosiologi manusia merupakan makhluk 

sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lain. 

Sedangkan ekonomi sendiri memiliki definisi terkait studi tentang manusia 

sebagaimana mereka menjalani hidup, bergerak, dan berfikir dalam konteks 

keseharian (Marshall, 1980). Dengan kata lain manusia mengupayakan kebutuhan 

hidupnya agar terpenuhi dan mencapai suatu tingkat kemakmuran. Dari banyak 

pendapat diatas, sosial ekonomi dapat diartikan sebagai hubungan dengan keadaan 

keadaan dimana mansuia itu hidup dan melakukan interaksi sosial untuk memenuhi 

kebutuhan sehari hari yang mengakibatkan terciptanya kedudukan dalam suatu 

kelompok masyarakat.  

Kebutuhan dan pencapaian kemakmuran menjadi dua hal pokok dari status 

sosial ekonomi yang di dalam tatanan bermasyarakat akan menghasilkan pelapisan 

sosial dan masalah terkait status sosial ekonomi seseorang. Dalam penggolongan 

status sosial ekonomi keluarga, orang tua yakni ayah dan ibu memiliki kedudukan 

sosial yang berbeda antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Perbedaan 

sosial ekonomi inilah yang menyebabkan perebedaan pada gaya hidup, tingkah 

laku, dan sikap mental seseorang. Adapun 4 faktor terpenting yang dapat 

menentukan tinggi rendahnya status sosial ekonomi ekonomi seseorang dalam 

masyarakat (Wirutomo 2011), yakni berdasar tingkat pendidikan, pendapatan, 

tempat tinggal, dan kepemilikan sebuah kekayaan. Sedangkan metrik status sosial 

ekonomi (Galobardes et al. 2006) meliputi, tingkat pendidikan tertinggi yang telah 

dicapai, pekerjaan saat ini, pemasukan yang didapat, pendapatan rata rata rumah 

tangga, dan kepemilikan kekayaan aset. 

 Latar belakang atau histori pendidikan seseorang dapat menjadi tolak ukur 

apakah seseorang itu memiliki status ekonomi yang tinggi, rendah, atau di posisi 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH STATUS SOSIAL ... ATIKA PUTRI RACHMANIA



 

I-15 
 

menengah dalam masyarakat. Indonesia sendiri memiliki jenjang pendidikan mulai 

dari sekolah dasar, sampai perguruan tinggi. Setiap jenjang pendidikan memiliki 

kualitas yang berbeda beda serta dapat menetukan sosiologis individu dalam 

masyarakat. Tiap jenajang pendidikan menjadi pemicu seseorang mengembangkan 

interaksi sosial antara sesamanya, serta lingkungan sekitar berdasar kebudayaan, 

politik, dan segi ekonomi di lingkup masyarakat (Damsar 2011). Dari 4 jenjang 

pendidikan, hanya sekolah dasar sampai bangku sekolah menengah atas merupakan 

jenjang pendidikan yang wajib di tempuh. Selebihnya seorang individu dapat 

meneruskan jenjang pendidikan ke strata satu atau sarjanah sesuai dengan pengaruh 

lingkup sosial di sekitar atau ekonominya. Semkin tinggi tingkat pendidikan yang 

ditempuh seseorang, maka dapat dikatakan semakin bagus pula kualitas pendidikan 

yang diterima. 

Pendapatan dapat dikatakan sebagai jumlah hasil suatu pekerjaan yang 

diterima oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga yang dapat berwujud uang 

serta barang. Pendapatan yang diterima oleh seseorang akan dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan yang ditempuh, dengan pendidikan yang tinggi akan membuka 

banyak kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik 

atau pendapatan yang lebih besar (Ponidi, 2015). Berdasarkan dari pendapatan 

keluarga, BPS (2012) membagi kedalam 4 golongan yaitu sangat tinggi, tinggi, 

sedang dan rendah. Golongan Rendah, yakni Golongan masyarakat berpenghasilan 

rendah dengan pendapatan rata rata Rp. 1.500.000 tiap bulannya. Golongan 

Menengah, Golongan masyarakat berpenghasilan sedang yaitu dengan pendapatan 

rata  rata antara Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.500.000 tiap bulan. Golongan Tinggi, 

yaitu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup lebih baik dibanding 2 

golongan di bawahnya karena rata rata pendapatan antara Rp. 2.500.000 sampai Rp. 

3.500.000  tiap bulan. Terakhir adalah golongan sangat tinggi, memiliki pendapatan 

rata rata tiap bulannya lebih dari Rp. 3.500.000.  

Berdasarkan pemilikan kekayaan. Status ekonomi dapat dibedakan menjadi 

3 golongan, yakni golongan rendah, golongan menengah, dan golongan tinggi (Adi, 

2004). Adapun golongan rendah, memilikiharta dan simpanan uang senilai kurang 
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dari Rp. 5.000.000. Golongan menengah, memiliki harta dan simpanan uang senilai 

Rp. 5.000.000 s/d Rp. 15.000.000. Sedangkan golongan tinggi, memiliki harta dan 

simpanan uang senilai lebih dari Rp. 15.000.000. Menurut Kaare Svalastoga (dalam 

Maftukhah 2007) untuk mengukur status sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, 

dapat dilihat dari, Status rumah yang ditempati, rumah dinas, menyewa, 

menumpang pada saudara atau ikut oranglain umumnya merupakan keluarga 

dengan ekonomi rendah. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa permanen, kayu dan 

bambu. Keluarga yang keadaan ekonominya tinggi pada umumnya menempati 

rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan ekonominya menengah 

kebawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen. Besarnya rumah yang 

ditempati, semakin luas rumah yang ditempati, pada umumnya semakin tinggi 

status sosial ekonominya. 

I.6 Pengaruh Status Sosial Ekonomi dengan Minat Baca Siswa 

Status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua yang rendah 

mengakibatkan rendah pula minat baca seorang anak (Geske and Ozola 2008). 

Kondisi ekonomi dapat dikatakan salah satu faktor penting seorang anak untuk 

pencapaian awal dalam kegiatan membaca. Dari penelitian yang dilakukan 

mendapatkan hasil bahwasannya orang tua dengan pendapatan ekonomi menengah 

dan tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi bagaimana seorang anak 

terlibat interaksi dengan buku yang mengakibatkan rendahnya minat baca karena 

kemampuan membacanya yang kurang. Keluarga dengan tingat pendidikan yang 

tinggi, memiliki pekerjaan yang banyak atau bisa dikatakan padat, mereka 

cenderung memiliki banyak buku dan mampu membeli beberapa buku untuk dibaca 

di rumah karena posisi keungan dapat dikatakan menengah keatas. Dapat 

disimpulkan bahwasannya status sosial ekonomi keluarga sangat berkaitan erat dan 

mempengaruhi kemampuan membaca yang berdampak pada minat bacanya.  

 Dari penelitian milik Kurniawati dengan judul “Pengaruh Keterlibatan 

Orang Tua dan Kemampuan Ekonomi Keluarga Terhadap Minat Baca Siswa Kelas 

VIIID SMP Negeri 1 Bojong Pekalongan” ada pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan ekonomi keluarga dengan minat baca seorang siswa secara simultan. 
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Pernyataan ini didukung dengan adanya fakta dari data di lapangan, yakni tingkat 

pengeluaran yang tinggi sedangkan pendapatan yang terbilang rendah 

mengakibatkan orang tua lebih fokus pada pekerjaan dan tidak memperhatikan 

tumbuh kembang anak terlebih lagi menginteraksikan anak dengan kegiatan 

membaca sedari kecil. Hal yang sama juga dirasakan oleh keluarga dengan 

pendapatan yang tinggi, pada kenyataannya status ekonomi mengakibatkan 

rendahnya minat baca karena mereka lebih sering bersenang senang dibanding 

menghabiskan waktu dengan kegiatan membaca yang dianggap membosankan.  

Adapaun faktor yang mempengaruhi minat baca salah satunya adalah Faktor 

lingkungan yang dapat berupa latar belakang seseorang di rumah dan faktor 

ekonominya (Cahyono 2014). Latar belakang seseorang di rumah dapat berupa 

sikap yang diberikan  orang tua, kondisi keharmonisan keluarga, dukungan orang 

tua terhadap minat dan kegiatan membaca,  serta pengalaman di rumah yang mana 

sangat mempengaruhi kemajuan membaca. Jika  dilihat dari sudut pandang 

ekonomi, semakin tinggi status ekonomi semakin  tinggi kemampuan membacanya. 

Anak yang berasal dari keluarga yang banyak  memberikan kesempatan membaca 

dalam lingkungan yang penuh bahan bacaan akan  memiliki kemampuan membaca 

yang tinggi karena memiliki kesempatan berinteraksi dengan sumber bacaan yang 

lebih banyak.  

I.7 Perumusan Hipotesis 

I.7.1 Hipotesis 

Dari adanya permasalahan yang telah dijabarkan dan kerangka teori diatas 

sebagai pendukung dan rumusan masalah yang telah diajukan, maka hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh status sosial ekonomi terhadap minat baca siswa 

sekolah dasar negeri di Kota Surabaya. 

H1: Terdapat pengaruh status sosial ekonomi terhadap minat baca pada siswa 

sekolah dasar negeri di Kota Surabaya. 
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I.7.2 Kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

I.7.3 Identifikasi Variabel 

Variabel dalam penelitian merupakan segala sesuatu yang akan jadi objek 

pengamatan sebuah penelitian. Dapat dikatakan variable penelitian meliputi faktor 

faktor yang berperan ketika proses penelitian itu sendiri. Menurut Nazir (2014) 

variable merupakan konsep yang memiliki bermacam macam nilai dan dapat 

diukur. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel variabel tersebut, adalah : 

1. Variabel bebas, merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status sosial ekonomi yang 

mempengaruhi variabel terikat.  

2. Variabel terikat, merupakan variabel yang dipengarhui oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat baca anak usia sekolah dasar.

 

I.8 Definisi Konseptuan dan Operasional 

I.8.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan pembatasan masalah variabel yang akan 

digunakan sebagai pedoman di dalam penelitian untuk memudahkan dalam 

pengoperasionalannya di lapangan dan mempermudah pemahaman dalam 

penafsiran terkait teori yang digunakan di penelitian ini. Adapun definisi konseptual 

yang berhubungan dengan dengan objek yang akan diteliti.  

Status Sosial 
Ekonomi Orang 

Tua 

(X) 

Minat Baca 
Siswa 

(Y) 
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Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Status sosial ekonomi orang tua dapat dijelaskan sebagai kedudukan ayah 

atau ibu di dalam memenuhi kebutuhan dan pencapaian kemakmuran dalam 

keluarganya yang didalamnya mencakup tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

banyaknya pendapatan, serta kepemilikan kekayaan. Sosial ekonomi mencoba 

membagi bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari hari, dengan 

beraktifitas serta bersosialisasi dengan masyarakat disekitar. Dimana hal ini mampu 

menentukan mereka di golongan masyarakat yang seperti apa. Dapat dikatakan 

status sosial ekonomi orang tua merupakan indikator sebuah keluarga dalam 

mencapai tinggi atau rendah kedudukan di masyarakat bredasar aspek aspek dalam 

memenuhi kebutuhan dan kemakmuran.  

Minat Baca Siswa Sekolah Dasar 

 Tingkat minat siswa  diartikan sebagai ukuran tinggi rendahnya rasa 

ketertarikan seorang siswa sekolah dasar pada buku bacaan maupun aktivitas 

membaca yang melibatkan fokus dan perhatian sehingga menjadi sebuah kebiasaan 

dalam sehari hari. Sedangkan minat baca seseorang, khususnya seorang anak di usia 

sekolah dasar mampu diukur berdasar jumlah buku bacaan yang dimiliki, frekuensi 

berkunjung ke perpustakaan dan toko buku, jenis dan genre buku yang disukai, 

hingga bagaimana seorang anak mampu menunjukkan kemampuannya selepas 

membaca dan berinteraksi dengan buku bacaan. Tinggi dan rendahnya minat baca 

seorang siswa sekolah dasar digambarkan sebagai proses kompleks dalam melihat 

dan memahami tulisan dari buku bacaan yang melibatkan fokus dan perhatian yang 

mendalam sehingga menghasilkan sebuah kebiasaan sebagai kebutuhan karena 

adanya kemauan.  

I.8.2  Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan sebagai cara 

mengukur variabel. Adapun definisi operasional dalam peneitian ini, sebagai 

berikut : 
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Status Sosial Ekonomi Orang tua 

a. Tingkat kualitas pendidikan yang pernah ditempuh orang tua  

b. Jumlah pendapatan orang tua di tiap bulannya dari jenis pekerjaan yang 

dimiliki 

c. Jenis tempat tinggal yang dimiliki dan sedang ditinggali orang tua saat ini 

d. Jumlah kepemilikan kekayaan yang dimiliki orang tua, baik harta benda,  

sampai barang berharga tertentu.  

Minat Baca Siswa Sekolah Dasar 

a. Jumlah buku yang dimiliki seorang anak di usia sekolah dasar selain buku 

pelajaran 

b. Jenis dan genre buku bacaan yang disukai seorang anak 

c. Frekuensi seorang anak dalam megunjungi perpustakaan 

d. Intentsitas seorang anak meminjam buku di peprustakaan, teman, atau 

saudara 

e. Frekuensi seorang anak mengunjungi toko buku dan membeli sebuah buku 

f. Intensitas waktu yang dihabiskan anak dalam membaca tiap hari 

g. Kemampuan anak dalam menindaklanjuti buku bacaan yang telah dibaca 

 

I.9 Metodologi Penelitian 

I.9.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

pendekatan eksplanatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian 

menggunakan proses data data yang berupa angka sebagai alat untuk menganalisis 

dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah di teliti 

(Kasiram 2008). Sedangkan pendekatan eksplanatif digunakan dalam penelitian ini 

untuk menjelaskan variabel variabel yang memiliki kecenderungan tertentu sebagai 

akibat adanya variabel bebas. Pendekatan eksplanatif merupakan pendekatan yang 

dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel variabel yang menjadi hipotesis, 

dan hipotesis ini menggambarkan hubungan dari dua atau lebih variabel (Faisal, 
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2007). Dalam penelitian ini ada dua variabel yang diuji, yaitu status sosial ekonomi 

dan minat baca anak usia sekolah dasar. Alasan dilakukannya penelitian dengan 

menggunakan metodelogi ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak nya 

keseluruhan pengaruh antara status sosial ekonomi terhadap minat baca anak usia 

sekolah dasar di Kota Surabaya. 

I.9.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri di 

Kota Surabaya. Sekolah dasar negeri di kota Surabaya dipilih karena banyak dari 

siswa maupun orang tua siswa memiliki beragam latar belakang ekonomi. Tidak 

lupa Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang merupakan salah 

satu kota pergerak ekonomi Indonesia, dan kota dengan julukan kota literasi. Maka 

dari itu peneliti ingin menggambarkan bentuk pengaruh adanya status sosial 

ekonomi terhadap minat baca anak usia sekolah dasar. Penentuan lokasi penelitian 

dibagi menjadi 5 wilayah berdasarkan geografis kota Surabaya yakni bagian Barat, 

Timur, Utara, Selatan, dan bagian Tengah Kota Surabaya. Tiap wilayah di Surabaya 

memiliki cakupan kecamatan kecamatan yang didalamnya terdapat banyak sekolah 

dasar. Adapun hanya ada 1 sekolah dasar ditiap kecamatan yang akan dipilih dan 

menjadi lokasi penelitian. Dibawah ini adalah bagan daftar jumlah kecamatan dan 

sekolah dasar negeri di tiap bagian wiliayah di Kota Surabaya : 
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Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan I.1  

 Dari bagan diatas, dapat diputuskan hasil random bahwasannya ada 5 

sekolah dasar yang terpilih dari tiap kecamatan yang mewakili 5 wilayah yang ada 

di Kota Surabaya. Sekolah dasar dari perwakilan kecamatan terpilih yakni, dari 

Wilayah Surabaya Pusat di Kecamatan Gubeng dengan Sekolah Dasar Negeri 

Kertajaya IX, Wilayah Surabaya Timur di Kecamatan Tambaksari dengan Sekolah 

Dasar Negeri Ploso I, Wilayah Surabaya Barat di Kecamatan Asemrowo dengan 

Sekolah Dasar Asemrowo, Wilayah Surabaya Utara di Kecamatan Kenjeran dengan 

Sekolah Dasar Negeri Sidotopo Wetan I, dan terakhir untuk Wilayah Surabaya 

Selatan di Kecamatan Wonokromo dengan Sekolah Dasar Negeri Ngagel Rejo V. 

Sehingga dari hasil diatas akan didapatkan data yang beragam dan menjadi data 

penunjang penelitian kali ini.  

I.9.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

` Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Dapat dikatakan 
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populasi merupakan kumpulan dari individu atau sekelompok orang yang memiliki 

kualitas dari karakteristik yang telah ditetapkan. Franken dan Wallen 

merekomendasikan sample minimum 100 individu (O’Dwyer, 2014), maka dari itu 

populasi yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebanyak 100 sampel 

untuk mewakili kesluruhan populasi yang dijadikan sebagai responden agar hasil 

yang didapat lebih bervariatif dan akurat. Dari jumlah populasi yang ada, hanya 

diambil orang tua siswa baik ibu atau ayah dari siswa kelas 2 sampai 5 untuk 

menjelaskan status sosial ekonomi mereka melaui anket atau kuesioner yang sudah 

di tentukan.  

Sedangkan sampel yang ditentukan pada penelitian ini merupakan siswa di 

sekolah Negeri Dasar di kelas 2 sampai kelas 5. Kenapa demikian, karena menurut 

Metsäpelto (2017) anak pada jenjang mulai kelas 1 sudah menunjukkan 

ketertarikan pada kegiatan membaca. Maka pada jenjang berikutnya atau lebih 

tinggi lagi dapat memprediksi perkembangan secara signifikan terkait keterampilan 

membaca serta minat pada buku bacaan itu sendiri. Sehingga sampel penelitian kali 

ini ditentukan oleh siswa kelas 2 sampai kelas 5 Sekolah Dasar Negeri yang 

memiliki latar belakang ekonomi orang tua lebih beragam dan kondisi sosiologi 

yang dapat dikatakan terus berkembang.   

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penarikan sampel secara bertahap atau biasa disebut multistage random sampling. 

Alasan digunakannya teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random 

sampling dikarenakan perlunya pengambilan sampel melalui beberapa tahap 

dimana keberadaan populasi tersebar secara geografis (Eriyanto 2007). Adapun 

tahapan yang dilakukan dalam penelitian kali ini, sebagai berikut : 

1. Melakukan pembagian wilayah yang ada di Kota Surabaya, dimana terbagi 

atas 5 wilayah  diantaranya Surabaya Pusat, Timur, Barat, Utara, dan 

Selatan. 

2. Melakukan pendataan disetiap kecamatan yang ada di tiap wilayah Kota 

Surabaya, yakni ada sebanyak 31 jumlah keseluruhan kecamatan. 
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3. Melakukan pemilihan kecamatan dari berbagai wilayah secara acak untuk 

mendapatkan perwakilan lokasi tiap wilayah di Kota Surabaya.  

4. Melakukan pemilihan acak dengan mendata daftar Sekolah Dasar Negeri 

dimana tiap sekolah mewakili tiap kecamatan yang terpilih. Tiap Sekolah 

Dasar Negeri yang terpilih merupakan Primary Sample Unit (PSU) pada 

penelitian ini.  

5. Memilih Secondary Sample Unit (SSU) dari 5 Sekolah Dasar Negeri yang 

terpilih mewakili tiap wilayah di Kota Surabaya. Disetiap kelas 2 sampai 

kelas 5 akan diambil jumlah sample sesuai rumus perhitungan. Agar jumlah 

sample proposional, adapun penentuan sampel menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
 × 𝑛 

 

 

Keterangan : 

ni = Jumlah sampel menurut stratum 

Ni = Jumlah populasi menurut stratum 

N = Jumlah populasi keseluruhan

n = Jumlah sampel keseluruhan 

 

Sehingga didapatkan jumlah sampel sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 Jumlah Sample Penelitian 

Wilayah 

Surabaya 
Kecamatan Nama SD Populasi Sampel 

Pusat Kec. Gubeng 

SDN 

Kertajaya IX

Surabaya 

535 27 
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Barat Kec. Asemrowo 

SDN 

Asemrowo 

Surabaya 

452 23 

Selatan Kec. Wonokromo 

SDN Ngagel 

Rejo 5 

Surabaya 

289 15 

Timur Kec. Tambaksari 

SDN 

Pacarkembang 

1 Surabaya 

346 18 

Utara Kec. Kenjeran 

SDN Sidotopo 

Wetan I 

Surabaya 

328 17 

Total 1950 100 

Sumber : Data sekunder 

6. Menentukan responden penelitian dari masing masing sekolah yang 

mewakili tiap kecamatan dari tiap wilayah yang telah terpilih. Responden 

dalam penelitian ini aalah orang tua siswa kelas 1 sampai kelas 5. 

Pengamilan sampel dilakukan dengan 2 tahap, yakni : 

a. Menentukan interval dari sampel (k) yang diperoleh dengan 

membagi satuan satuan elemen dalam polulasi (N), dengan besar 

sampel yang akan diambil (n). Hasil perhitungan diperoleh : 

𝑘 =  
𝑁

𝑛
 

    = 
1950

100
 

    = 19.5 dibulatkan menjadi 19 

b. Menentukan responden pertama dari satuan bernomer urut (k) yang 

merupakan populasi dan satuan elementer beromer urut (i) dengan 

hasil satuan elementer yang terpilih (s). Pengambilan dilakukan 

secara acak urutan 1 – 3 sesuai nomer absensi siswa yang akan 
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diperoleh angka terpilih (s) adalah 1, maka penentuan unsur dalam 

sampel seperti  : 

• Unsur pertama, (s) = 1 

• Unsur kedua, = s + k 

= 1 + 19 

= 20 

• Unsur ketiga,  = s + 2k 

= 1 + 2(19) 

= 39 

 

I.9.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Primer 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dan dapat 

diperoleh dari objek yang diteliti. Dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat dari metode survei. Kuesioner yang digunakan 

merupakan kuesioner dengan jenis semi terbuka, dengan tujuan untuk 

menggali berbagai macam hal yang berkaitan dengan pengaruh status sosial 

ekonomi terhadap minat baca anak usia sekolah dasar. Kuseioner 

disebarkan kepada para siswa sekolah dasar yang menjadi sampel, dan 

selanjutnya diisi oleh orang tua siswa yang menjadi responden penelitian 

ini.  

2. Sekunder 

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan studi pustaka 

yang terdapat dari dalam buku, jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah, 

serta sumber informasi lainnya. Selain itu data skunder juga didapatkan dari 

data daftar sekolah dasar di Kota Surabaya melalui Kemdikbud Kota 

Surabaya, dan statistic kesejahteraan warga Surabaya dari Badan Pusat 

Statistik Kota Surabaya.  
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I.9.5 Teknik Pengolahan Data 

 Dilakukannya 3 tahapan pengolahan data hasil penelitian di lapangan. 

Dalam penelitian ini, adapun teknik pemilihan data sebagai berikut : 

1. Editing 

Sebelum data hasil penelitian di lapangan dapat diolah, terlebih dahulu data 

harus di edit. Perlu editing data yang dikumpulkan peneliti agar terhindar 

dari kemungkinan kekeliruan dan hal yang meragukan dalam proses 

pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, pengisian kuesioner yang 

tidak lengkap, atau tidak konsisten. Tujuan dari editing sendiri lebih kepada 

proses analisis untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data 

penelitian. Prosedur pengeditan data yang benar juga mempengaruhi dalam 

memudahkan proses pemberian kode dan data entry.  

2. Pemberian Kode 

Pengolahan data ini meurpakan pembuatan kode  sebagai proses identifikasi 

untuk mengklasifikasikan data penelitian ke dalam skor numeric ataupun 

karakter simbol. Teknis pemberian kode dapat dilakukan sebelum maupun 

setelah pengisian kuesioner.  

3. Tabulasi 

Agar data dapat dnegan mudah di analisis, diperlukannya proses pengolahan 

data untuk menyerdehanakan hasil data bervariasi yang didapatkan. Proses 

penyederhanaan ini dapat dilakukan dnegan perhitungan menggunakan 

tabel agar dapat dilakukannya pengukuran angka angka. Perlu 

digunakannya rumus sebagai berikut agar penilaian dan perhitungan 

mempermudah penentuan interval dan kategori penelitian yang sudah 

ditentukan. 
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I.10 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan 

serta menjelaskan hubungan temuan data penelitian di lapangan dengan beberapa 

pengujian. 

I.10.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu 

instrument atau alat ukur. Menurut Sudjana (2004) valitidas adalah ketepatan alat 

penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul betul menilai apa yang 

seharusnya dinilai. Dapat dikatakan uji validitas adalah teknik analisis data untuk 

mengetahui ketepatan dan kebenaran dalam menggunakan instrument pengukuran. 

Fungsi dari uji validitas sendiri untuk memperoleh data yang relevan, dan sesuai 

dengan penggunaan instrumen pengukuran yang telah di lakukan. Dibutuhkannya 

uji validitas untuk mengukur kesesuaian hubungan antar definisi konseptuan 

dengan definisi operasional. Uji validitas memiliki kategori instrument dengan 

acuan pada pengklasifikasian data, maka dari itu ada kriteria yang harus digunakan, 

sebagai berikut : 

1. Jika hasil r dari perhitungan lebih besar (>) dari nilai r tabel, maka item atau 

instrument angket dinyatakan valid dan dapat dipergunakan. 

2. Jika hasil r dari perhitungan lebih kecil (<) dari nilai r tabel, maka item atau 

instrument angket dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dipergunakan. 

Penelitian ini menggunakan  = 5% dan df = n-2. Uji validitas dalam penelitian 

ini menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) untuk 

membantu mengelola data hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan. 

I.10.2 Uji Realibilitas 

Reliabilitas merupakan konsistensi sebuah tes dalam mengukur serta 

mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Reliabilitas berkaitan dengan 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data. Digunakannya uji realibilitas dalam penelitian ini untuk 
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mendapatkan hasil yang sama. Nilai r tabel di dapat dari  = 5% dan df = n-2. Uji 

validitas dibantu dengan aplikasi SPSS untuk mengetahui reliable tidaknya hasil 

kuesioner yang dapat dilihat melalui nilai Cronbach’s Alpha. Adapun hasil yang 

ditunjukkan Cronbach’s Alpha memuat dua kemungkinan, yakni Jika Cronbach’s 

Alpha lebih besar (>) dari r tabel, maka instrument yang ada di kuesioner dapat 

dinyatakan reliable dan sebaliknya.  

I.10.3 Uji Normalitas 

 Digunakannya Teknik analisis uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh terdistribusi serta terbagi secara normal atau tidak. Pada 

penelitian ini uji yang digunakan adalah normalitas Kolmogorov-Smirnov. 

Pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov lumrah digunakan 

dalam penelitian penelitian yang bersifat kuantitatif. Sering digunakannya uji 

Komogorov-Smirnov pada penelitian kuantitaif dikarenakan memiliki cara yang 

sederhana dan tidak menimbulkan presepsi antar pengamat satu dan pengamat 

lainnya dalam melakukan sebuah penelitian. Data yang akan diuji normalitasnya 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan alat uji K-S dikatakan terdistribusi 

normal apabila harga signigikansi lebih dari (>) 0.05. Namun sebaliknya jika data 

dikatakan tidak terdistribusi normal apabila harga siginifikansi kurang dari (<) 0.05. 

I.10.4 Regresi Linier Sederhana (Uji-T) 

 Uji-T merupakan test statistik untuk menguji kebenaran atau kepalsuan 

sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua sampel yang diambil secara 

random atau acak dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang 

siginfikan (Sudijono 2018). Secara umum uji-T dikenal dengan uji parsial. 

Digunakannya uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat siginfikansi koefisien 

regresi. Adapun secara sederhana uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

secara linier antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan 

dependen apakah postif atau negatif.  
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 Uji-T dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Adapun 

hipotesis yang dapat ditentukan dalam Uji-T adalah, jika nilai probablitas 

signifikansi kurang dari (<) 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y) atau H0 diterima. Namun sebaliknya, jika nilai 

probabilitas signifikansi lebih dari (>) 0,05 maka tidak  terdapat pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau H0 ditolak (Ghozali 2018). 

I.10.5  Uji Korelasi Rank Spearman 

 Uji Korelasi Rank Spearman merupakan bagian dari statistik non-

parametrik. Penggunaan uji dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kekuatan 

atau keeratan hubungan antar dua variabel, serta membuktikan hubungan hipotesis 

antar dua variabel apabila kedua data berbentuk ordinal. Dalam menentukan tingkat 

keeratan hubungan anat variabel dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman 

berpedoman pada nilai koefisiensi korelasi. Prosedur dalam mencari nilai 

koefisiensi korelasi rank Spearman data harus bersifat ordinal, distribusi data tidak 

harus normal, dan data yang digunakan biasanya data yang berjumlah kecil (Nazir 

2014). Adapun uji korelasi rank Spearman berpedoman pada nilai koefisiensi 

korelasi yang merupakan hasil dari output menggunakan aplikasi SPSS sebagai 

berikut : 

Tabel 1.2 Pedomen Intrepretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisiensi Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

 

 Tabel kekuatan hubungan diatas menjelaskan terdapat besar atau kecilnya 

hasil hubungan antar dua variabel yang didasarkan pada batasan interval koefisien. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH STATUS SOSIAL ... ATIKA PUTRI RACHMANIA



 

I-31 
 

Dari prosedut interbal kofisien diatas dapat diambil kesimpulan, H0 ditolak apabila 

t hasil lebih besar (>) dari t tabel, namun seblaiknya H0 diterima apabila t hasil 

lebih kecil daripada (<) dari t tabel. Koefisien korelasi akan berhubungan positif 

jika semakin besar nilai x maka semakin besar pula nilai y, sedangkan apabila 

koefisiensi korelasi menunjukkan arah negative maka semakin besar nilai x 

semkain kecil y dan begitu sebaliknya.  
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