
 
 

 
 

PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN DISIPLIN 

SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA 

PELAJARAN PENGANTAR AKUNTANSI DI SMK NEGERI 44 

JAKARTA  

 

SITI MAULANI  

8105145095 

 

 

 

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk 

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 

KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI  

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

2018 



 
 

 
 

THE INFLUENCE OF PARENT’S ATTENTION AND STUDENT 

DISCIPLINE ON LEARNING OUTCOMES, ON ACCOUNTING 

INTRODUCTION COURSE AT SMK NEGERI 44 JAKARTA. 

 

SITI MAULANI  

8105145095 

 

 

 

Skripsi is Written as Part Of Bachelor Degree in Education 

Accomplishment 

 

 

 

STUDY PROGRAM OF ECONOMIC EDUCATION 

CONCENTRATION IN ACCOUNTING EDUCATION 

FACULTY OF ECONOMIC 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

2018



 
 

iii 
 

ABSTRAK 

SITI MAULANI. Pengaruh perhatian orangtua dan disiplin siswa terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran pengantar akuntansi di SMK Negeri 44 Jakarta. 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perhatian orangtua dan 

disiplin siswa terhadap hasil belajar siswa kelas XI di SMKN 44 Jakarta Pusat, 

baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan metode 

survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara, dokumen, dan kuesioner. Populasi terjangkau dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas XI SMK Negeri 44 Jakarta yang berjumlah 131 orang siswa 

dengan sampel 98 orang siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang terdiri atas uji t 

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

parsial antara perhatian orangtua dengan hasil belajar. dapat dilihat dari hasil 

analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 2,938 lebih besar dari thitung  

sebesar 1,985. Disiplin siswa secara parsial juga terdapat pengaruh terhadap hasil 

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

2,555 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985. Secara simultan ada pengaruh antara 

perhatian orangtua dan disiplin siswa terhadap hasil belajar. dapat dilihat dari 

hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 13,268 lebih besar dari 

Ftabel sebesar 3,092. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara perhatian 

orangtua dan disiplin siswa dengan hasil belajar dengan koefisien korelasi ganda 

0,467 dengan demikian, hipotesis penelitian diterima, selanjutnya diketahui 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 21,8%. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Perhatian Orangtua, Disiplin Siswa. 
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ABSTRACT 

SITI MAULANI. The Influence Of Parent’s Attention And Student Discipline On 

Learning Outcomes, On Accounting Introduction Course at SMK Negeri 44 Jakarta. 

Faculty of Economy State University of Jakarta 2018. 

The purpose of this research is to find out the influence of parent’s attention and 

student discipline on learning outcomes, on accounting introduction course at smk 

negeri 44 jakarta. This type of research is survey, with quantitative approach. 

Interview, data recording, and questionnaire are research technique. Total 

population in this study were 131 students with a sample of 98 students. The data 

analysis technique used was multiple linear regression, classic assumption test, and 

the hypothesis test consist of t-test and F-test. Based on the analysis of the data found 

that there was a partial effect between parent’s attention toward learning outcome. 

Can be seen from the results of data analysis showed t count 2,938 ttable greater 

than 1,985. Meanwhile, the student;s discipline are affected by learning outcome, it is 

seen from the results of data analysis showed tcount 2,555 ttable greater than 1,985. 

Simultaneously there is relationship between parent’s attention, student discipline to 

learning outcome. Can be seen from the results of data analysis showed Fcount value 

of 13,268 is greater than the value of 3,092 Ftable. There was a significant positive 

influence of parent’s attention and student’s discipline to learning outcome of 

students with R for 0, 467 and determination coefisien for (R)2 was 21,8%. 

 

Keywords: Learning Outcomes, Parent’s Attention, Student’s Disciplin 
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LEMBAR PERSEMBAHAN  

 

“ SAYA TIDAK PERNAH TAKUT UNTUK GAGAL” 

Untuk sebuah kesuksesan, anda tidak perlu takut gagal. Pikiran negatif tentang 

kegagalan hanya akan menghambat kamu untuk berkembang. Bergerak sekarang atau 

tidak sama sekali. Kesuksesan tidak didapat dengan ketakutan dan keragu-raguan. 

Kesuksesan akan kamu dapat dengan inovasi dan keberanian. 

-- Michael Jordan – 

 

 

Karya ini Lani persembahkan untuk papa dan mama yang sangat aku cintai dan aku 

sayangi. Terimakasih atas semua dukungan mama dan papa, baik moril maupun 

materil serta memberikan doa dan semangat kepadaku. Tanpa kehadiran papa dan 

mama, Lani tidak mungkin menjadi seperti sekarang. Semoga cita-cita Lani kelak 

dapat membahagiakan mama dan papa. Aamiin YRA.  

 

 

 

- Siti Maulani - 
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