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ABSTRAK 

 

LENI OKTAVIANI. Hubungan Antara Konsep Diri dan Motivasi Berprestasi 

dengan Hasil Belajar Pengantar Akuntansi 2 pada Siswa Kelas XI di SMK Negeri 

17 Jakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Juni 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan konsep diri dan 

motivasi berprestasi dengan hasil belajar pengantar akuntansi 2 siswa kelas XI 

SMK Negeri 17 Jakarta tahun ajaran 2015/2016, baik secara parsial maupun 

secara simultan. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan 

kuantitatif. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah  seluruh siswa kelas 

XI di SMK Negeri 17 Jakarta yang terdiri dari jurusan Akuntansi, Administrasi 

Perkantoran dan Pemasaran. Jumlah populasi terjangkau sebanyak 161 orang 

siswa dengan sampel yang digunakan 114 orang siswa. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t 

dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada hubungan secara 

parsial antara konsep diri dengan hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis 

data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 1,991 lebih besar dari ttabel sebesar 

1,981. Motivasi berprestasi secara parsial  juga terdapat hubungan dengan hasil 

belajar, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 

3,198 lebih besar dari ttabel sebesar 1,981.  Secara simultan ada hubungan antara 

konsep diri dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil 

analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 18,520 lebih besar dari nilai 

Ftabel sebesar 3,08. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara konsep 

diri dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar dengan koefisien korelasi ganda 

0,500 dengan demikian, hipotesis penelitian diterima, selanjutnya diketahui 

koefisien determinasi (R2) sebesar 25%.Dari hasil penelitian di atas, dapat 

disimpulkan penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara konsep diri dan 

motivasi berprestasi dengan hasil belajar pengantar akuntansi 2. 

Kata kunci : Konsep Diri, Motivasi Berprestasi, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 

 

LENI OKTAVIANI. Relationship Between Self Concept and Achievement 

Motivation with Learning Result of Accounting Introduction in Eleventh Grade 17 

Jakarta Vocational School Students Academic Year 2015/2016. Faculty of 

Economy State University of Jakarta. Juny 2016. 

This study aims to find is there any relation between self-concept and achievement 

motivation with learning result of accounting introduction in eleventh grade 17 

Jakarta vocational school students academic year 2015/2016,  partially or 

simultaneously. This study using survey method with quantitative approach. The 

population in this study involved all eleventh grade acountant students in 17 

Jakarta Vocational School that divided into three departments: accountant, office 

administration, and marketing. From 161 students, 114 of them are the sample of 

the study. This study using doubled-linier regression analysis data technique. The 

hypothesis tested using T-test and F-test. Based on the data analysis, it is known 

that tcount (1,991) > ttable (1,981). It means that partially, there is relationship 

between self-concept and learning result. The result is similar between 

achievement motivation and learning result, where the analysis test result in tcount 

(3,198) > ttable (1,981). The F-test also done and the result is Fcount (18,250) > 

Ftable (3,08). There is a positive and significant relation between achievement 

motivation with learning result using double coefficent correlation 0,005 and 

coefficient determination for (R)2 was 25%. In conclusion, simultaneously there is 

the relationship between self-concept and achievement motivatiion with learning 

result. 

Key Words : Self-concept, Achievement Motivation, Learning Outcomes
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