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ABSTRAK

ARIEF WICAKSONO. 8115077867. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan 
Kemandirian Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas X Jurusan 
Administrasi Perkantoran SMK Negeri 22 Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Administrasi Perkantoran, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2014.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
antara pola asuh orang tua dan kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar 
siswa kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 22 Jakarta Timur. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode survei dengan 
pendekatan korelasional dengan menggunakan data primer untuk variabel bebas 
dan data sekunder untuk variabel terikat. Data pola asuh orang tua dan 
kemandirian belajar sswa diperoleh melalui pengisian instrumen penelitian yang 
berupa skala likert dengan 26 pernyataan dan diisi oleh 58 orang responden yang 
merupakan siswa kelas X Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 22 
Jakarta Timur sedangkan data prestasi belajar siswa didapat dari rata-rata nilai 
raport mid semester pada semester ganjil tahun ajaran 2013-2014. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara acak sederhana. 
Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 72 siswa dan sampel yang 
digunakan berdasarkan tabel isacc dan michael adalah 58 siswa. 

Teknis analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi berganda 
linier sederhana dan hasilnya adalah Y = 74,29+ 0,115 X1 – 0,073 X2. Dan 
diketahui bahwa data prestasi belajar siswa (Y) nilai Kolmogorov-Smirnov Z
sebesar 0,497, data pola asuh orang tua (X1) sebesar 0,203, dan kemandirian 
belajar siswa (X2) sebesar 0,721 menunjukkan tingkat signifikansi diatas α= 5% 
atau 0,05, hal ini berarti data yang ada pada semua variabel yang digunakan 
terdistribusi secara normal. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa pola asuh 
orang tua pada α=5% dengan thitung sebesar (3,426) >  ttabel (2,000) atau uji statistik 
berada pada daerah penerimaan H1 maka menolak H0. Dengan demikian, pola 
asuh orang tua, secara parsial berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar 
siswa. Sedangkan hasil thitung  untuk kemandirian belajar siswa sebesar thitung (-
2,067) < ttabel (2,000) atau uji statistik berada pada daerah penolakan H0 maka 
menerima H1. Dengan demikian, variabel kemandirian belajar siswa, secara 
parsial tidak mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Diperoleh Fhitung sebesar sebesar 0,190. Angka ini memiliki arti bahwa 
secara keseluruhan, besarnya variabilitas nilai yang mampu dijelaskan oleh 
variabel pola asuh orang tua dan kemandirian belajar siswa adalah sebesar 19% 
terhadap prestasi belajar siswa kelas X jurusan administrasi perkantoran SMK 
Negeri 22 Jakarta Timur. Sementara itu, sisa dari nilai tersebut yaitu sebesar 81% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.
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ABSTRACT

ARIEF WICAKSONO. 8115077867. The Effect of Parenting Styles and 
Independence of Learning with Achievement of Class X Office Administration 
Department at SMK N 22 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Study Program of 
Economic Education. Concentration in Accounting Education. Departement of 
Economic and Administration. Faculty of Economic. State University of 
Jakarta. 2014.

This research is done to know how far the effect of parenting styles and 
independence of learning with achievement of class X office administration 
department at SMK N 22 Jakarta. The research method that used is survey 
method with an ex post facto with using a correlational approach to primary data 
for independent data and secondary data for the dependent variable. Data 
parenting styles and independence of learning research that a charging 
instrument with 26 Likert scale statements and completed by 58 respondents who 
are students of class X Office Administration Department SMK 22 Jakarta and the 
student achievement data obtained from the average mid semester report cards 
grades odd semester 2013-2014 school year. The sampling technique was used in 
this research is simple random sampling. The attainable population in this 
research are 72 students and the sample that used based on Isacc and Michael’s 
table are 58 students.

Technical analysis of the data begins with the search for a simple linear 
regression equation and the result is Y = 70,29+ 0,115 X1 – 0,073 X2 . And note 
that the data student achievement (Y) Kolmogorov - Smirnov Z value of 0,497, the 
data parenting styles (X1) of 0,203, and the independence of student learning (X2) 
of 0,721 indicates a significance level α = 5 % above or 0.05 , this means the data 
on all variables used normally distributed. From the data processing is known 
that parenting styles at α = 5 % with tcount (3,426) >  ttable (2,000) or statistical 
tests are in the reception area then reject H0 to H1. Thus mean that parenting 
styles are partial effect on student achievement variable. While the results of t for 
independent learning for students of tcount (-2,067) < ttable (2,000) or the test 
statistic is in the region of rejection of H0 then accept H1. Thus mean that the 
independent variable of student learning are don’t have partial effect on student 
achievement variable

Retrieved Fcount of 0,190. The amount of variability explained by the value 
of the variable that is capable of parenting styles and independence of learning by 
19 % of the class X student achievement majoring in office administration SMK 
22 Jakarta Timur. Meanwhile, the rest of the value is equal to 81 % is explained 
by other variables not included in the model.
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LEMBAR PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya…

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan Rahmaan dan Rahiim-Mu telah 

memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu, serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas 

karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat 

terselesaikan….

“MAKA NIKMAT MANA LAGI YANG KAMU DUSTAKAN???”

Shalawat serta salam tercurah untuk mu manusia terbaik dan terkasih, sosok manusia yang 

selama ini dirindukan untuk kutatap wajahnya dan kucium kedua tangannya, Rasulullah 

SAW….

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang ku sayangi dan ku cintai:

Ibunda dan Ayahanda Tercinta…

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan 

karya kecil ini untuk kalian berdua. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mu 

bahagia, karena kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih…

Terima kasih ayah…Terima kasih ibu…
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Untuk Kakak-Kakak ku…

Tiada yang paling membahagiakan selain berkumpul dengan kalian, walau sering bertengkar 

tetapi hal itu selalu akan menjadi warna yang tak tergantikan. Terima kasih atas do’a dan 

bantuan kalian selama ini..

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku…

Drs. Henry Eryanto, MM dan Dra. Sri Zulaihati, M.Si. Terima kasih pa, terima kasih bu, 

sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari.. Hanya do’a kebaikan yang 

sanggup ku berikan untuk kalian…

Guru dan Seluruh Dosenku Selama Ini….

Terima kasih banyak untuk semua ilmu didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang 

telah kalian berikan kepadaku…

Serta Seluruh Sahabat-Sahabat Sejatiku…

Maaf tidak tersebut satu-persatu, namun tetap tercurah do’a dalam diam untuk kalian 

semua. Dari berkumpul di bawah pohon-pohon rindang sampai di bawah langit-langit masjid-

Mu tetap akan terngiang ingatan ketika bersama kalian. Terima kasih atas segala kebaikan 

dan do’a dalam proses penyusunan karya ini. Semoga kesuksesan dan keberkahan senantiasa 

mengiringi langkah hidup kita…

Ku yakin dan semakin yakin dengan janji-Mu….

“Allah akan menolong siapa pun yang menolong agama-Nya”…
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