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ABSTRAK 
 
 
 
AYU PERMATASARI. Hubungan Antara Self-Efficacy dengan Prokrastinas 
Akademik Pada SMK Pelita Tiga Jakarta Timur. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta.2013. 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data/fakta yang tepat (sahih, 
benar, valid) dan dapat dipercaya (reliable)  tentang hubungan Antara Self-
Efficacy dengan Prokrastinas Akademik Pada SMK Pelita Tiga Jakarta Timur. 
  
       Penelitian dilakukan selama kurang lebih 3 bulan terhitung mulai bulan 
Desember 2012 sampai dengan Januari 2013. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode teknik acak proposional. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas X yang berjumlah 190 siswa dan populasi terjangkaunya pada jurusan 
Administrasi Perkantoran yang berjumlah 68 siswa. 

 
       Untuk menjaring data variabel X (Self-Efficacy) dan Variabel Y prokrastinasi 
akademik, digunakan instrumen berbentuk skala Likert, yang disebar kepada 
siswa SMK Pelita Tiga. 

 
       Tekhnik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi, yang 
didapat adalah Ŷ = 104,46 - 0,833X  selanjutnya uji persyaratan analisis dimulai 
dengan uji normalitas galat taksiran regresi atas X menggunakan uji liliefors dan 
diperoleh Lhitung  = (0,063) dibandingkan dengan Ltabel  pada taraf signifikansi 0.05 
sebesar (0.119) maka Lhitung < Ltabel.  Hal ini berarti galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. 

 
       Uji keberartian regresi diperoleh Fhitung  =(21,87) > Ftabel  =(4.03), ini 
membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan uji linearitas regresi diperoleh 
Fhitung  =(1,58) < Ftabel  =(1,95) ini berarti model persamaan regresi yang dipakai 
linear. Uji koofesien korelasi Product Moment menghasilkan r xy=(-0.540) 
kemudian dilanjutkan dengan uji signifikansi koefesien dengan menggunakan uji t 
diperoleh thitung = (-4,68) sedangkan ttabel   adalah (-1.68) hal ini berarti thitung > ttabel.         

 
       Selain itu diperoleh Uji Koefisien Determinasi sebesar 29,21% yang berarti 
bahwa variabel self-efficacy dipengaruhi sebesar 29,21%. Oleh variabel 
Prokrastinasi Akademik. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan 
negatif antara self-efficacy dengan prokrastinasi akademik. 
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ABSTRACT 
 
AYU PERMATASARI. Correlations Between Self-Efficacy withAcademic 
Procrastination At SMK Pelita Tiga Jakarta. Faculty of economics, Universitas 
Negeri Jakarta. 2013 
 
       The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to 
know the relations between Self efficacy with academic procrastination at SMK 
Pelita Tiga Jakarta. 
 
       This research have been done for 3 month since December 2012 until 
January 2013. Research Method using survey method with correlation aprroach, 
while the data is got from instrument to student at SMK Pelita Tiga. The 
populations research was all student class X, 190 student from student class X for 
sampling with use simple random sampling technique. 
 
       Collecting X variabel Self efficacy and Y variabel academic procratination 
using instrument likert scale where collected from student SMK Pelita Tiga. 
 
       Tekhnik Data analysist by finding regression equation, that is  Ŷ= 104,46 -
0,833X after the analysis test that data normality test by using liliefors formula 
and the result is  Lcount  =(0.063) in significant level 0.05 and Ltabel   =(0.119) so 
Lcount   < Ltabel..   Mean that the mistake of prediction regression Y to X has normal 
distribution. 
  
        For regression significance test and the result is  Fcount =(21,87) > Ftabel  
=(4.03) . showing that, it has significance regression. While regression linearity 
test, Fcount = (1,58) < Ftabel  =(1,95), showing that regression is linear. The result 
of prduct moment correlation coefficient test is r xy=(-0.540) continued by using 
correlations coefficient tes with t-test. Counting result Tcount  =( -4,68) while ttabel   
=(-1.68) and so thitung > ttabel..  it means that there are significance and negative 
relations between the social support  with burnout. 
 
       Beside that, the result of determination coeficient test is 29,21%, mean that 
self efficacy variabel determinated by 29,21% the role of academic 
procrastination variabel. The conclusion shown that research have negative 
relations between the self efficacy with academic procrastination at SMK Pelita 
Tiga.      
 
 

 

 

 







PERNYATAAN ORISINALITAS 
 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 

maupun di Perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 

dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi 

lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
 
 
Teruntuk yang selalu ada dihatiku 

Papah, Mamah , Ade-ade ku Metta dan Tasya, Keluarga Besar ku, Ayah Erlly 

Tersayang, semoga ALLAH selalu didekat dan senantiasa menyayangi kalian 

 

             

 

 

 

“apapun yang terjadi dan yang kita alami jangan pernah menyerah, 

berusaha semaksimal, dan percaya bahwa Allah selalu ada untuk 

Hambanya” 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas ridho dan 

rahmat-Nya, yang telah memberikan kemudahan serta memberikan kemampuan 

dalam setiap langkah penyelesaian skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan 

gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih terlampau 

jauh dari sempurna, namun dengan niat dan tekad, bimbingan dan bantuan baik 

moril dan materil dari berbagai pihak, pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan. 

Untuk itu Peneliti dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dra. Rr. Ponco Dewi K. MM, selaku dosen pembimbing materi yang telah 

memberikan meluangkan waktunya, memberikan bimbingan pada peneliti 

selama proses penyusunan skripsi.  

2. Ari Saptono, SE, M.Pd, selaku dosen pembimbing statistik yang telah 

memberikan waktunya dan bimbingan serta saran pada peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Dra. Nurahma Hajat, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNJ 

4. Dr. Saparuddin SE, M. Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta.                      



                                                                           vii

                                                                                                 

5. Dra. Sudarti, selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran 

Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Ekonomi dan Admistrasi 

Fakultas Ekonomi UNJ. 

6. Semua dosen yang telah memberikan ilmunya selama kuliah. 

7. Teman-teman mahasiswa Administrasi Perkantoran NonReguler 2005 yang 

telah memberikan masukan selama menyusun skripsi, dan Kak Amel. 

8. Orang tua peneliti dan keluarga yang memberikan motivasi dan dukungan 

terbesar untuk Peneliti. 

Peneliti mohon agar para pembaca memberikan saran dan kritik terhadap 

skripsi ini, agar dapat memperbaiki pada karya ilmiah yang lain di masa yang 

akan datang. Akhir kata, Peneliti mengucapkan permohonan maaf apabila ada 

kesalahan penulisan yang kurang berkenan di hati pembaca, semoga skripsi ini 

dapat menjadi salah satu pedoman dalam mencari referensi bagi masyarakat yang 

ingin menulis dengan judul yang sama. 

Terima kasih. 

Jakarta,    Januari 2013 

   Peneliti 
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