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 Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa dalam pembelajaran. 

Ada dua faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar siswa, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu hasil belajar yang 

masih rendah masih banyak peserta didik yang nilainya dibawah KKM. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan 

Minat Belajar terhadap Hasil Belajar. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh 

peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 6 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021 

berjumlah 169 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

jenis survei dengan desain yaitu survei eksplanatori. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan yaitu sampel jenuh sehingga seluruh populasi dalam penelitian ini 

dijadikan sebagai sampel penelitian, metode pengumpulan data menggunakan 

angket dan teknis analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji t, uji F 

dan uji R2. Hasil pengolahan data uji t menunjukan bahwa X1 berpengaruh 

terhadap Y dengan nilai signifikansi 0,036 dan X2 berpengaruh terhadap Y 

dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian 

menunjukan bahwa signifikan t < 0,05 artinya variabel status sosial ekonomi 

orang tua dan minat belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Dapat 

dilihat juga berdasarkan hasil uji koefisien determinan simultan sebesar 57,4%. 

Uji koefisien determinan secara parsial, pengaruh variabel status sosial ekonomi 

orang tua terhadap hasil belajar, nilai koefisiennya sebesar -0,01% artinya ketika 

status sosial ekonomi orang tua meningkat maka akan berpengaruh negatif atau 

menurun terhadap hasil belajar dikarenakan oleh berbagai sebab dan pengaruh 

variabel minat belajar terhadap hasil belajar, nilai koefisiennya sebesar 5,76% 

artinya ketika minat belajar meningkat maka hasil belajar peserta didik meningkat. 
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