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ABSTRAK 
 

ANJEL VERONICA Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Motivasi 

Berprestasi Pada Siswa SMKN 50 Jakarta. Skripsi, Jakarta. Program Studi 

Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, Maret 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris dan fakta yang sahih dan 

valid serta dapat dipercaya tentang hubungan antara Kepercayaan Diri dengan 

Motivasi Berprestasi Pada Siswa SMKN 50 Jakarta.  

Penelitian ini dilakukan di SMKN 50 JAKARTA, selama dua bulan terhitung 

sejak Februari 2016 sampai dengan Maret 2016. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa SMKN 50 Jakarta. Populasi terjangkaunya 

adalah sebanyak 141 orang siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah proportional random sampling sebanyak 100 orang siswa.  

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 42,40 + 0,673X . Uji persyaratan 

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

menghasilkan L hitung  = 0,049, sedangkan L tabel   untuk n = 100 pada taraf 

signifikan 0,05 adalah 0,089. Karena L hitung  < L tabel  maka galat taksiran Y atas X 

berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan F hitung  <  F tabel  yaitu 

0,81 < 1,65, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier.  

Kemudian mulai dilakukan uji hipotesis uji keberartian regresi menghasilkan F 

hitung  > F tabel  , yaitu 47,59 > 3,92, artinya persamaan regresi tersebut signifikan. 

Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,572, 

selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t 

dan dihasilkan thitung = 6,90 dan ttabel  = 1,67. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa koefisien korelasi rxy = 0,572 adalah signifikan. Koefisien Determinasi 

yang diperoleh sebesar 32,69% yang menunjukkan bahwa 32,69% variasi 

motivasi berprestasi ditentukan oleh kepercayaan diri.  
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ABSTRACT 
 

ANJEL VERONICA. Correlation Between Self Confidence With Achievement 

Motivation on Students at state Senior High School 50 jakarta. Skripsi, Jakarta: 

Study Program of Economic Education. Concentration in Accounting Education. 

Department of Economics and Administration. Faculty of Economics. State 

University of Jakarta. March 2016. 

 

The aim of this research is to obtain empirical data, valid and reliable fact 

concering whether or not there is correlation Self Confidence with Achievement 

Motivations. 

This research conducted at SMKN 50 Jakarta, during 2 months counted from 

February 2016 up to march 2016. The research used survey method with 

correlation approach. Technique intake of used sample that is simple random 

sampling with proportional, the population in this study were all student’s of 

SMKN 50 Jakarta. With the population is affordable total of 141 students. Then, 

based on samples from population tables, as many as 100 students were taken 

samples with a sampling error of 5%. 

The resulting regression equation is Ŷ = 42,40 + 0,673X. Test requirements 

analysis of the normality test error of estimated regression of Y on X to produce 

Lcount liliefors test = 0,049, while the Ltable for n = 100 at 0,05 significant level is 

0,089. Because the Lcount < Ltable then an error estimate of Y on X is normally 

distributed. Testing linearity of regression produces Fcalculated < Ftable is 0,81 < 

1,65, so it was concluded that the linear equation regression. From test 

significance regression produces Fcount > Ftable, which is 47,59 > 3,92, meaning 

that the regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson 

Product Moment generating rxy = 0,572, then performed the test significance 

correlation coefficient using the t test and the resulting Tcount = 6,90 and Ttable = 

1,67. It can be concluded that the correlation coefficient rxy = 0,572 is significant. 

The coefficient of determibation obtainedfor 32,69% which shows that 32,69% of 

the variation of achievement motivation is determined by the self confidence. 
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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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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, 

pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan. 

(Mazmur 145 : 18) 

 

 

Sesuatu itu akan DAPAT TERCAPAI jika ada usaha yang 

maksimal, disiplin diri, penguasaan diri dan kesungguhan diri. 

 

Jika Anda ingin menyentuh masa depan, maka didiklah orang 

lain untuk melanjutkan cita-cita. Anda pasti akan mati, tetapi 

cita-cita, harapan dan tujuan Anda tidak akan pernah 

mati karena Anda telah mendidik orang lain. 

 

 

Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan di masa 

sekarang.  

(Mahatma Gandi) 

 

 

 

 

 

 


