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ABSTRAK 

 

FRANANTA PERANGIN-ANGIN, NIM. 1113111023. “Hubungan Sosial 

Ekonomi Keluarga dengan Minat Belajar Siswa di Kelas IV SDN 101869 

Desa Sena Tahun Ajaaran 2014/2015. 

Minat belajar merupakan salah satu faktor internal yang berasal dari dalam 

diri siswa yang dapat mempengaruhi proses kegiatan pembelajaran. Minat belajar 

adalah keterlibatan seseorang siswa dengan penuh perhatian dan keingintahuan 

untuk memperoleh ilmu dalam mencapai kepuasan yang tinggi terhadap suatu 

objek yang sedang dipelajari melalui perhatian, kemauan, rasa suka dan menarik 

perhatian, serta dianggap dapat meningkatkan prestasi belajar yang diinginkan. 

Keluarga adalah lingkungan yang pertama di kenal anak, dengan kata lain 

keluarga merupakan lingkungan yang pertama mempengaruhi kehidupan 

seseorang. Keluarga adalah wadah yang bertanggungjawab bagi pendidikan anak-

anaknya. Keluarga memiliki banyak fungsi, salah satunya adalah fungsi ekonomi. 

Keluarga dengan pendapatan yang tinggi umumnya lebih mudah memenuhi 

kebutuhan anaknya dalam belajar.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menetahui hubungan sosial 

ekonomi keluarga dengan minat belajar siswa di kelas IV SDN 101869 Desa Sena 

Tahun Ajaran 2014/2015. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian korelasional 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV SDN 101869 Desa Sena yang berjumlah 47. Pengumpulan 

data penelitian ini dilakukan dengan angket sosial ekonomi keluarga (X) dan 

minat belajar siswa (Y). Teknik analisis data menggunakan statistik korelasi 

product moment dan uji-t. 

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa sosial ekonomi 

keluarga tergolong baik dengan skor rata-rata 54 dengan standar deviasi sebesar 

4,44. Namun, ada juga sosial ekonomi keluarga yang skornya di bawah rata-rata. 

Minat belajar siswa tergolong baik dengan skor rata-rata 58 dengan standar 

deviasi sebesar 3,84. Namun, ada juga minat belajar siswa yang skornya di bawah 

rata-rata. Hasil pengujian hipotesis  diperoleh  nilai yaitu rhitung > rtabel atau 0,601 > 

,288 dan thitung  > ttabel atau 5,09 > 1,688. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa sosial ekonomi keluarga berhubungan dengan minat belajar siswa kelas IV 

SDN 101869 Desa Sena Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

 

 

 


