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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status sosial ekonomi 

orang tua dengan minat belajar siswa di kelas V SD negeri 106163 Bandar Klippa. 

Hipotesis yang diajukan adalah diduga bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan  Minat Belajar Siswa 

di Kelas V SD Negeri 106163 Bandar Klippa.  

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif 

dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif korelasional. 

Penetapan sampel penelitian ini adalah penelitian populasi karena sampelnya 

kurang dari 100. Populasi dalam penelitian ini adalah 64 orang Untuk 

memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan alat pengumpulan data berupa angket dan dokumentasi.  

 Selanjutnya hasil analisis data dengan uji Korelasi Product Moment, 

diperoleh koefisien korelasi rhitung = 0,252 dengan rtabel = 0,250 pada taraf 

kepercayaan 95% dan alpha 5%. Dengan demikian 0,252 > 0,250 atau nilai rhitung 

lebih besar daripada nilai rtabel maka, kreativitas guru memiliki hubungan yang 

positif  terhadap minat belajar siswa . Untuk mengetahui signifikansi hubungan 

status sosial ekonomi orang tua dengan minat belajar siswa digunakan rumus uji t. 

Dari uji tersebut diperoleh thitung = 2,02 dengan ttabel = 1,999 pada taraf 

kepercayaan 95% dan alpha 5%. Dengan demikian 2,02 > 1,99 atau nilai thitung  

lebih besar daripada nilai ttabel sehingga dapat dikatakan signifikan. 

 Berdasarkan pembahasan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

status sosial ekonomi orang tua dengan minat belajar siswa di kelas V SD Negeri 

106163 Bandar Klippa” dapat diterima. Dimana, semakin tinggi status sosial 

ekonomi orang tua maka semakin tinggi minat belajar siswa. 
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