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ABSTRAK 

 

Fathin Fatinah Anshari. Pengaruh Efikasi Diri dan Kecerdasan Daya Juang 

(Adversity Quotient) terhadap Kemandirian Belajar Ekonomi Siswa Kelas X IIS 

SMAN 54 Jakarta.Februari 2019. 

 

Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta sejak Oktober 2018 sampai dengan Februari 2019. Metode yang 

digunanakan dalam penelitian adalah metode pendekatan kuantitatif, metode 

survey dan menggunakan analisis jalur atau path analysis. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efikasi diri dan kecerdasan 

daya juang terhadap kemandirian belajar ekonomi pada siswa kelas X IIS SMAN 

54 Jakarta. Jenis data yang digunanakan adalah data primer. Populasi penelitian 

adalah siswa kelas X SMAN 54 Jakarta. Teknik pengambilan sampel penelitian ini 

yaitu dengan metode Proportionate Stratified Random Sampling dengan sampel 

penelitian sejumlah 70 siswa. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur digunakan 

untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, 

baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Koefisien determinasi 

yang diperoleh sebesar 64,7% variasi kemandirian belajar sebagai variabel 

dependen ditentukan oleh efikasi diri dan kecerdasan daya juang sebagai variabel 

independen, sedangkan 35,3% variasi kemandirian belajar ekonomi ditentukan oleh 

faktor-faktor lainnya. Hasil perhitungan menyimpulkan terdapat pengaruh 

efikasi diri dan kecerdasan daya juang (adversity quotient) terhadap 

kemandirian belajar ekonomi siswa kelas X IIS SMAN 54 Jakarta.  
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ABSTRACT 

 

Fathin Fatinah Anshari. The Influece of Self-Efficacy and Adversity Quotient on 

Economic Self Regulated Learning of IIS Class X Students at SMAN 54 Jakarta. 

February 2019. 

 

This research was conducted at the Economic Education Students of the State 

University of  from October 2018 to February 2019. The method used in the 

research is the quantitative approach method, the survey method and using path 

analysis. The purpose of this study was to determine the self-efficacy and 

adversity quotient on economic self regulated learning in class X IIS SMAN 54 

Jakarta. The type of data used is primary data. The study population was class X 

SMAN 54 Jakarta. The sampling technique of this study is the Proportionate 

Stratified Random Sampling method with a sample of 70 students. Data analysis 

in this study was conducted using path analysis. Path analysis is used to 

determine the influence of a variable on other variables, both direct influence and 

indirect influence. The determination coefficient obtained for 64.7% variation of 

self regulated learning as the dependent variable is determined by self efficacy 

and adversity quotient as independent variables, while 35.3% of the variation in 

economic self regulated learning is determined by other factors. The results of the 

calculation concluded that there was the effect of self-efficacy and adversity 

quotient on Economic Self Regulated Learning of IIS Class X Students at SMAN 54 

Jakarta 
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