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ABSTRAK 

 

FARQY NOORDIEN. Pengaruh Konsep Diri dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas X Program Keahlian 
Akuntansi SMK Negeri 3 Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta, 2018. 

 

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsep diri dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar akuntansi dasar siswa kelas X SMK Negeri 3 

Jakarta, baik secara partial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode 

survey dengan pendekatan korelasional. Populasi terjangkau dalam penelitian ini 

adalah 71 orang siswa dengan sampel yang digunakan 60 orang siswa. Teknik 

yang digunakan adalah regresi liner berganda dan uji hipotesis yang terdiri atas uji 

t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui ada hubungan antara parsial 

antara konsep diri terhadap hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang 

menunjukan nilai thitung (2,486) > ttabel (2,002). Motivasi belajar secara parsial juga 

terdapat pengaruh terhadap hasil belajar, hal ini dilihat dari hasil analisis data 

yang menunjukan nilai thitung (3,413) > ttabel (2,002). Secara simultan ada pengaruh 

antara konsep diri dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Dapat dilihat dari 

hasil analisis data yang menunjukan nilai Fhitung > Ftabel (35,067 > 3,16). Terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara konsep diri dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar dengan koeisien korelasi ganda 0,743. Dengan demikian, 

hipotesis penelitian diterima, selanjutnya diketahui koeisien determinasi (R 

square) sebesar 55,2% dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan penelitian ini 

menunjukan terdapat pengaruh antara konsep diri dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar akuntansi dasar. 

 

Kata Kunci: Konsep Diri, Motivasi Belajar, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 

 

FARQY NOORDIEN. The Influence of Self-Concept and Learning Motivation 

on Student Learning Outcomes in Basic Accounting Subjects Class X 
Accounting Skills Program at SMK Negeri 3 Jakarta. Skripsi. Jakarta. Study 

Program of Economics Education. Concentration in Accounting Education, 

Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2018.  

 

This study aims to determine the effect of self-concept and learning motivation on 

the basic accounting learning outcomes of class X students of SMK Negeri 3 

Jakarta, both partially and simultaneously. This study uses a survey method with 

a correlational approach. Affordable population in this study was 71 students 

with samples that use 60 students. The technique used is multiple linear 

regression and hypothesis testing consisting of t-test and F-test. Based on the 

results of data analysis it is known that there is a relationship between partial 

self-concept towards learning outcomes. It Can be seen from the results of data 

analysis that shows the value of t count (2,486)> t table (2,002). Learning 

motivation partially also has an influence on learning outcomes, this is seen from 

the results of data analysis that shows the value of t count (3.413)> t table 

(2.002). Simultaneously there is an influence between self-concept and learning 

motivation on learning outcomes. Can be seen from the results of data analysis 

that shows the value of Fcount> Ftable (35,067> 3,16). There is a positive and 

significant influence between self-concept and learning motivation on learning 

outcomes with multiple correlations 0.743. Thus, the research hypothesis is 

accepted, then it is known that determination coefficient (R square) is 55.2% of 

the results of the above research, it can be concluded that there is influence 

between self-concept and learning motivation on basic accounting learning 

outcomes. 

 

Keywords: Self-Concept, Learning Motivation, Learning Outcomes 
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LEMBAR MOTTO 

“……..barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan. Dan diberikan rezeki 

kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang 

bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya”. 

(QS. At- Talaq 2-3) 

“Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali 

hamba-hambaMu yang selalu ikhlas” 

(QS. Shaad: 82-83) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 

 

“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 

Istiqomah dalam menghadapi cobaan” 

(YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH) 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Segala puji dan syukur atas rahmat dan nikmat yang telah Allah SWT berikan. 

Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan ahkirnya tugas akhir ini 

dapat diselesai dengan baik dan tepat pada waktunya.  

Dengan mengharapkan ridho- Mu semata, ku persembahkan skripsi ini untuk 

orang yang terkasih ibu dan ayah serta adik-adikku tercinta yang doanya selalu 

senantiasa mengiringi setiap langkahku dalam meniti kesuksesan. Cinta dan 

kerja keras ibu dan ayah yang akan menjadikanku panutan dalam 

kehidupanku untuk masa yang akan datang. 

Untuk teman sekaligus sahabat Pendaki 2014 dan HOSTEL yang turut 

membantu selama ini, terimakasih atas bantuan kalian, semangat dan candaan 

kalian, semoga keakraban kita selalu terjaga. 

Untuk para dosen serta pembimbing, semoga Allah selalu meninggikan 

derajatmu didunia dan akhirat, terimakasih atas segala bimbingan dan 

arahannya selama ini. Semoga ilmu yang diajarkan dapat menuntunku menjadi 

manusia bermanfaat di dunia dan bernilai di akhirat. 
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