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ABSTRAK 

 

BAMBANG PURNOMO SIDI, Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan 

Kedisiplinan Belajar Pada Siswa Kelas XI SMKN 10 Di Jakarta. 

  

Penelitian ini dilakukan di kelas XI SMKN 10 di Jakarta. Selama delapan bulan 

terhitung sejak bulan November 2015 sampai dengan Juni 2016. Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

kedisiplinan belajar pada siswa kelas XI SMKN 10 di Jakarta.  Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional, populasi 

yang digunakan adalah siswa kelas XI SMKN 10 di Jakarta. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah dengan teknik simple random sampling sebanyak 

55 orang. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 34,983 + 0,564 X. Uji 

persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji 

liliefors menghasilkan Lhitung = 0,072, sedangkan Ltabel untuk n = 55 pada taraf 

signifikan 0.05 adalah 0,119. Karena Lhitung < Ltabel  maka galat taksiran regresi Y 

atas X berdistribusi normal. Uji Linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel 

yaitu 0.98 < 1.96, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut 

linear. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel  yaitu, 25.46 > 

4.03, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. 

Koefisien korelasi product moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0.570, 

selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t 

dan dihasilkan thitung  = 5.05 dan ttabel = 1.68. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dengan 

variabel Y. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 32,45% yang 

menunjukan bahwa 32,45% variabel kedisiplinan belajar ditentukan oleh pola 

asuh orang tua. 
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ABSTRACT 

BAMBANG PURNOMO SIDI, Relationship Between Pattern Of Parenting 

With Discipline In Study On Student XI Grade 10 Vocational High School In 

Jakarta. 

  

This research was conducted in classes XI SMK 10 Jakarta. During the seven 

months since the month of November 2015 until May 2016. The purpose of this 

study is to determine the relationship between pattern of parenting with discipline 

studying in XI grade 10 VHS in Jakarta. The method used is survey method with 

the correlational approach, the population used is a XI grade student of 10 VHS 

in Jakarta. The sampling technique used is the simple random sampling technique 

as much as 55 people. The resulting regression equation is Y = 34.983 + 0.564 X. 

Test normality test requirements analysis is the estimation error of regression of Y 

on X with the test Liliefors produce Lhitung = 0.072, while Ltabel for n = 55 at 0.05 

significant level was 0.119. Because Lhitung < Ltabel the estimated error of 

regression of Y on X normal distribution. Linearity Regression Test generate 

Fhitung < Ftabel is 0.98 < 1.96, so it can be concluded that the linear regression 

equation. Significance of the regression test produces Fhitung > Ftabel that’s 25.46 > 

4.03, so it can be inferred that the regression equation significantly. The 

correlation coefficient of Pearson product moment generating rxy = 0.570, then 

the correlation coefficient significance test was done by using the t test and the 

resulting t = 5.05 and the table = 1.68. Thus, it can be concluded that there is a 

positive and significant relationship between variables X with variables Y. The 

coefficient of determination obtained at 32.45%, which shows that 32.45% 

variable discipline in study is determined by the pattern of parenting. 
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LEMBAR MOTTO 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  

(Q.S. Al-Baqarah: 153) 

 

proses takkan mengkhianati dan mendustai hasil 

Bukan seberapa banyak kita menerima, namun seberapa banyak 

kita memberi. Maka biarlah Tuhan yang menentukan seberapa 

layak kita bisa mendapatkan sebuah pemberian. 

 

Lebih baik dibenci ketika menjadi diri sendiri 

daripada bertahan dalam kemunafikan untuk 

disukai banyak orang. 

 

Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka sejatinya kita telah 

berbuat baik kepada diri sendiri. 
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