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ABSTRAK 

Nurul Fauziah. Hubungan Antara Pola asuh dengan Tingkat Depresi Pada 
Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 46 Jakarta. Skripsi. Jakarta: Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 2014. 

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 
dengan tingkat depresi pada siswa kelas X akuntansi SMK Negeri 46 jakarta  
berdasarkan data atau fakta yang tepat (sahih, benar dan valid) dan dapat 
dipercaya (diandalkan, reliabel). 

Penelitian dilakukan di kelas X akuntansi SMK Negeri 46 Jakarta. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa SMK Negeri 46 Jakarta. Sedangkan 
populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Konsentrasi 
Akuntansi yang berjumlah 70 siswa. Sampel yang diambil sebanyak 58 orang. 
Jumlah sampel diambil secara proporsional dengan menggunakan teknik acak 
sederhana. Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan instrumen 
penelitian berbentuk skala likert untuk pola asuh (Variabel X) dan depresi 
(Variabel Y). 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 18.39 + 0.71X. Dari persamaan 
tersebut, dilakukan uji persyaratan liliefors didapat Lhitung < Ltabel (0.05054 < 
0,1163). Hal itu berarti data berdistribusi normal. Pada uji kelinieran regresi 
didapat Fhitung (0,26) < Ftabel = (1,90) yang dapat disimpulkan bahwa model regresi 
berbentuk linier. Sedangkan untuk uji keberartian didapat Fhitung (4,86) > Ftabel 
(4,00) yang menandakan bahwa persamaan regresi berarti. Hasil uji koefisien 
korelasi dengan menggunakan product moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = 
0,2825. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara pola asuh dengan 
tingkat depresi pada siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 46 Jakarta. Dari 
perhitungan Uji-t didapat thitung = 2,203 > ttabel = 1,671 yang menunjukkan adanya 
hubungan yang signifikan antara variabel X yaitu Pola asuh dengan variabel Y 
yaitu tingkat depresi. Dari hasil perhitungan diperoleh Koefisien Determinasi 
7,98% sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Y tingkat depresi ditentukan oleh 
variabel X pola asuh sebesar 7,98%. 

Kata kunci: Pola asuh, Tingkat depresi 
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ABSTRACT 

Nurul Fauziah. Correlation between Parenting Style with Depression kevel  of  
Students X  Accounting SMK Negeri 46 Jakarta. Skripsi. Jakarta: Concentration 
in AccountingEducation, Department of Economics And Administratin, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2014. 

The aim of this research is to determine the correlation between parenting style 
with depression level of  Students X Accounting SMK Negeri 46 Jakarta by using 
empirical data and facts are valid and reliable. 

This research conduct at X accounting SMK Negeri 46 Jakarta. The research 
method used is survey method with the correlational approach. The population in 
this study is students in X Accounting as many as 70 people. The sample used as 
many as 58 people. The sampling technique in this study is proportional sampling. 
To get data from two variables, researcher using likert scale model for parenting 
style (variable X) and depression level (variable Y). 

Regression equation in this research is Ŷ = 18.39+0.71X. From this equation test 
requirements analysis conducted by normality test error estimate the regression of 
Y on X obtained by Liliefors Lcount < Ltable (0,05054 < 0,1163). It mean the data 
are normally distributed. On the linearity the regression test we got the result 
Fcount (0,26) < Ftable = (1,90) which can be conclude that the regression model is 
linear. As for the meaningful test obtained Fcount (4,86) > Ftable (4,00), indicating 
that the regression equation means. The test result by using a correlation 
coefficient of Pearson product moment values obtained rxy = 0,2825. This means 
there isi a positive relationship between parenting style with depression level of  
Students X  Accounting SMK Negeri 46 Jakarta. From the test calculations  tcount 
= 2,203 > ttable = 1,671 indicating a significant relationship between parenting 
style (variable X) with depression level (variable Y). From the calculation results 
obtained 7,98% coefficient of determination so that it can be said that the 
assertiveness variable Y is determined by the variable X self confidence of 7,98%. 

Keywords: Parenting Style, Depression level 
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LEMBAR  PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayang 
dan selalu mendukung dan memotivasi saya tanpa lelah  

terutama orang tua saya ayah Kamaludin dan mamah Kasmita  
dan juga untuk adikku Amirudin beserta keluarga besar, 

 terima kasih atas kasih sayang serta pengorbanan selama ini  tak akan saya 
sia-sia kan, dan juga untuk Aa yang selalu ada untuk memotivasi  

dan menyemangati saya selama proses penyusunan skripsi ini.  
serta teman-teman Pendidikan Akuntansi NR 2010 terima kasih atas 

dukungannya. . . 
 
 

Motto 
Bukan hasil yang menjadi penting tetapi bagaimana proses 

Yang telah kita usahakan untuk menjadi yang terbaiklah 
Yang terpenting 

 
 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

Telah selesai dari (sesuatu urusan), 
Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S Al-Insyirah:5-8) 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah 

SWT, serta rahmat dan hidayahnya yang memberikan jalan kemudahan dai 

kesulitan-kesulitan serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa 

shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad 

SAW beserta keluarganya, sahabat serta umatnya, Dengan perjuangan yang tak 

kenal lelah serta diiringi doa, maka skripsi ini yg berjudul “Hubungan Pola Asuh 

dengan Depresi Siswa Kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 46 Jakarta 

Timur” dapat diselesaikan pada waktu yg telah ditentukan. 

Skripsi ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan. Selain itu, skripsi ini juga 

dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai adanya hubungan antara 

pola asuh dengan depresi. 

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas dorongan, bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu,  pantas kiranya penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Nurdin Hidayat, M.M, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi; 

2. Dr. Siti Nurjanah, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi; 

3. Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi dan selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih karena telah 
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membimbing selama proses penyelesaian penelitian dengan penuh 

kesabaran dan penuh perhatian.  

4. Dra. Sri Zulaihati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih karena 

telah membimbing penulis selama proses penyelesaian penelitian ini 

dengan kesabaran dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan 

penelitian ini. 

5. Kedua Orang tua dan adik atas dukungan dan doa yang tak pernah henti 

kalian berikan kepada penulis. 

6. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Akuntansi Non Reguler 2010 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta atas segala dukungan dan 

semangat yang telah dicurahkan kepada penulis, terutama Fitria 

Rahmayanti yang membantu  saya menyelesaikan skripsi ini dan sahabat 

dekat saya Anita Sari, Dwi Asri, Dwi Alfrinna, Syamsudin Zulfikar, Indah 

Widyowati, Putri Wulan Sari dan Sukaenah, terima kasih atas perhatian, 

motivasi dan keceriaan selama ini. 

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. Atas segala kekurangan dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini 

penulis mohon maaf. 

Jakarta, juni  2014 
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