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ABSTRAK

LIZA OCTAVIANI. Hubungan antara Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi
Belajar Pada Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 16 Jakarta. Skripsi. Jakarta.
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni
2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara
kemandirian belajar dengan prestasi belajar pada siswa SMKN 16 Jakarta. Metode
dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan korelasional.
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi. Data
penelitian dikumpulkan dengan menggunakan prestasi belajar dan skala
kemandirian belajar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini secara Proporsional Random Sampling. Populasi terjangkau dalam
penelitian ini adalah siswa X Akuntasi berjumlah 79 siswa dan sampel yang
digunakan berdasarkan tabel Isacc dan Michael adalah 62 siswa. Persamaan
regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 49,24 + 0,11X. Dari persamaan tersebut,
dilakukan uji persyaratan analisis dengan uji normalitas galat taksiran regresi Y
atas X dengan uji liliefors didapat Lo < Lt (0,0918 < 0,1100). Hal itu berarti data
berdistribusi normal. Pada uji kelinieran regresi didapat hasil Fh < Ft (1,54 < 1.87)
yang dapat disimpulkan bahwa model regresi berbentuk linier. Sedangkan untuk
uji keberartian didapat Fh > Ft (4,61 > 1,00) yang menandakan bahwa persamaan
regresi signifikan. Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan product
moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = 0,268. Hal ini berarti terdapat hubungan
yang positif antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar pada siswa kelas X
akuntansi. Dari perhitungan uji-t didapat thitung > ttabel, yaitu 2,15 > 1,67 yang
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel X kemandirian
belajar dengan variable Y prestasi belajar pada siswa kelas X akuntasi di SMK
Negeri 16 Jakarta.

Kata kunci : Kemandirian Belajar, Prestasi Belajar
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ABSTRACT

LIZA OCTAVIANI. The Correlation Between Independence Learning with
Learning Achievement At Student Class Of X Accounting SMKN 16 of Jakarta.
Thesis. Study Program of Economy Education. Concentration in Accounting
Education. Departement of Economy and Administration. Faculty of Economic.
State University of Jakarta. June 2013.

The purpose of this research is to get information about how far the
relationship between independen learning with learning achievement Student At
SMKN 16 Jakarta. The research method that used is survey method with a
correlation approach. Data were collected using a scale of learning achievement
and independen learning scale. The sampling technique was conducted by
proportional random sampling . The attainable population in this research were
students of SMKN 16 class of X accounting totaling 79 students and the sample
used by the table Isacc and Michael is 62 students. The simple linear regression
and resulted Ŷ= 49,24 + 0,11X. From the regression equation data normality test
by using liliefors test which resulted Lo < Lt (0,0918 < 0,1100). It showed that the
data had been normally distributed. For linearity regression test the result is Fh

< Ft (1,54 < 1.87). So, it indicated that the data had been linear. While for the
regression significant, the result is Fh > Ft (4,61> 1,00). It indicated that the data
had been significant. The result of coefficient correlation test of product moment
by Pearson is rxy = 0,268 it means there is a positive correlation between
independen learning with learning achievement. The calculation of t-test showed
taccount > ttable, 2,15 < 1,67. It showed a significance correlation between
independen learning with learning achievement Student At SMKN 16 Jakarta.

keyword :Independence Learning, Learning Achievment
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LEMBAR PERSEMBAHAN

“…Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Q.S. Ali ‘Imran : 159).

Man Jadda wa Jada…

Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan.

Karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajari kita

tentang arti kesungguhan.

Kupersembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta

atas segala doa, daya dan upaya untuk membentuk aku

menjadi manusia seutuhnya. Untuk kakak – kakak dan adik

ku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan

mendukungku.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berrkah dan

rahmat-Nya kepada kita semua, Amiiin….
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