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ABSTRAK 

SITI FATIMAH MAULINA. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Efikasi 

Diri terhadap Kemandirian Belajar Siswa Program Keahlian Akuntansi di 

SMK Negeri 14 Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Pola Asuh Orang Tua 

dan Efikasi Diri terhadap Kemandirian Belajar Siswa Program Keahlian 

Akuntansi di SMK Negeri 14 Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif statistik. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan program IBM 

SPSS Statistic V.23. Uji persyaratan analisis meliputi uji normalitas dan linearitas. 

Kemudian uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedastisitas. Lalu analisis persamaan regresi berganda, uji hipotesis 

meliputi uji koefisien korelasi parsial, uji  T dan uji F, serta uji koefisien 

determinasi. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa program 

keahlian akuntansi di SMK Negeri 14 Jakarta sebanyak 214 siswa dan sampel 

yang digunakan adalah sebanyak 138 siswa. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis diperoleh bahwa seluruh data yang 

digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan linier. Hasil uji asumsi 

klasik mengidentifikasikan tidak terjadinya multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas. Dari hasil analisis persamaan regresi berganda diketahui 

bahwa pola asuh orang tua dan efikasi diri bernilai positif dan bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap kemandirian belajar siswa. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis dengan Uji t untuk X1 dengan  t hitung 2,280 sedangkan X2 

dengan  t hitung 14,771> t tabel 1,97769. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-

masing pola asuh orang tua dan efikasi diri mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kemandirian belajar. Hasil Uji F diperoleh F hitung 138,564 > F tabel 3,06 

dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua 

dan efikasi diri secara bersama-sama dengan kemandirian belajar. Hasil 

persentase dari uji koefisien determinasi menunjukkan kemampuan pola asuh 

orang tua dan efikasi diri untuk menjelaskan kemandirian belajar (Y) secara 

simultan yaitu sebesar 67,2%. Disimpulkan bahwa pola asuh orang tua dan efikasi 

diri berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kemandirian 

belajar siswa siswa program keahlian akuntansi di SMK Negeri 14 Jakarta. 

Kata kunci: Pola Asuh Orang Tua, Efikasi Diri, Kemandirian Belajar 
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ABSTRACT 

 

 

SITI FATIMAH MAULINA. The Influence of Parenting Style and Self-

Efficacy on Student’s Self-Regulated Learning in Accounting Major 14 

Vocational High School Jakarta. Script. Jakarta. Study Program of Economic 

Education, Concentration in Accounting Education, Faculty of Economics, 

State University of Jakarta, 2019.  

The aim of this study is to investigate the effects of Parenting Styles and Self-

Efficacy on Student’s Self-Regulated Learning in Accounting Major, 14 

Vocational High School Jakarta. The method that used in this research is 

quantitative method with statistical descriptive analysis. The data were collected 

by questionnaires as the research instrument which has been tested for it’s 

validity and reliability. Data analysis techniques are using the IBM SPSS Statistic 

V.23 software. This data analysis technique uses test requirement analysis which 

includes normality test and linearity test. Then classical assumption test which 

includes multicollinearity test and heteroscedasticity test. After that are t test, F 

test and the coefficient of determination test is carried out.The accessible 

population are Accounting Major 14 Vocational High School Jakarta students 

consisted of 214 students with 138 students as the sample of this research. 

Based on the results of the analysis prerequisite test, all data that used in this 

research are normally and linearly distributed. The results of classical 

assumption test showed that there were no sign of multicollinearity and 

heteroscedasticity. The results of multiple regression equation analysis showed 

that parenting styles and self-efficacy are positive, so that both have a positive 

effect on student’s self regulated learning. Based on the results of testing the 

hypothesis with the t test obtained the t count of parenting style is 2,280 and t 

count of self-efficacy is 14,771 both are > t tabel 1,97769, which can be concluded 

as each independent variables significantly affects student’s self regulated 

learning. The results of F test showed the F count is 138,564 > F tabel 3,06, which 

means parenting styles and self-efficacy simultaneously significantly affects 

student’s self regulated learning. Percentage results from the coefficient of 

determination test showed that the abilities of parenting styles and self-efficacy to 

represent student’s self regulated learning is 67,2%. It was concluded that 

parenting styles and self-efficacy simultaneously had a positive and significant 

effects on student’s self regulated learning in Accounting Major, 14 Vocational 

High School Jakarta. 

Keywords: Parenting Styles, Self-Efficacy, Self-Regulated Learning
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sempit, dan hal-hal yang tidak disukai datang menimpa diri, serta banyak 

musibah yang dialaminya, sehingga ia tidak melihat adanya celah untuk 

melepaskan diri dari bahaya yang sedang menimpa diri dan tiada gunanya lagi 

semua upaya untuk menanggulanginya,  

Maka, akan datanglah kepadamu pertolongan.. bila hatimu berserah diri kepada-

Nya, yaitu pertolongan dari Tuhan yang Maha lembut lagi Maha 

memperkenankan do’a. Semua musibah apabila telah mencapai puncaknya pasti 

berhubungan langsung dengan jalan keluarnya yang tidak lama”. 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

- Mama dan Ayah yang selalu menjadi alasan untuk bertahan, menjadi 

pelangi di setiap badai, memberi kasih sayang dan tak henti melangitkan 
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