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ABSTRAK 
 

 
FIFI AFRINATILOFA. Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Efikasi 
Diri Pada Siswa Di SMK Patriot 2 Bekasi. Program Studi Pendidikan 
Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan 
Ekonomi Dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2012. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (shahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara 
dukungan sosial dengan efikasi diri pada siswa di SMK Patriot 2 Bekasi. 
Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan terhitung Oktober sampai Desember 
2012. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan korelasional, dengan menggunakan data primer. Sedangkan data yang 
diperoleh berasal dari angket kuesioner yang diisi oleh siswa SMK Patriot 2 
Bekasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Patriot 2 Bekasi, 
Sampel yang digunakan sebanyak 72 siswa dengan taraf kesalahan 5%. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik acak 
sederhana. Untuk menjaring data variabel X dan Y (dukungan sosial dan efikasi 
diri pada siswa) digunakan instrumen berbentuk skala likert. Uji persyaratan 
analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi dimana 
persamaan yang didapat adalah Ŷ = 7.71 + 0.243X. Selanjutnya adalah uji 
normalitas galat taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji Liliefors dan 
diperoleh Lo = 0.071 dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikan 0,05 sebesar 
0.104 maka Lhitung (Lo) <  Ltabel  (Lt). Hal ini berarti galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Untuk uji keberartian regresi diperoleh Fhitung (27.36) > Ftabel 
(3.98) ini membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan uji kelinieran 
menghasilkan Fhitung (0.83) < Ftabel (1.80), ini berarti model regresi yang dipakai 
linier. Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy = 0.530. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikan koefisien dengan menggunakan uji t. 
Hasil yang diperoleh adalah thitung sebesar 5.23, sedangkan ttabel  pada dk = n-2 = 72 
dan taraf signifikansi 0.05 adalah ttabel sebesar 1.67 berarti thitung > ttabel. Selain itu, 
diperoleh Uji Koefisien Determinasi sebesar 28.10% yang berarti bahwa efikasi 
diri pada siswa ditentukan sebesar 28.10% oleh adanya dukungan sosial. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara dukungan sosial 
dengan efikasi diri pada siswa di SMK Patriot 2 Bekasi. Hal ini berarti jika 
semakin baik dukungan sosial yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula 
efikasi diri pada siswa. 
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ABSTRACT 
 
 
FIFI AFRINATILOFA. The Relationship Between Social Support With Self 
Efficacy On Student In SMK Patriot 2 Bekasi. Study Program of Economic 
Education, Concentration of Office Administration Education, Department of 
Economic and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, 2012. 
 
The purpose of this research are to get validity and reliable data of fact about 
how strong the relationship between social support with self efficacy on student in 
SMK Patriot 2 Bekasi.  This research is has been done for 3 months since Oktober 
to December 2012. The research method used is survey method with the 
correlational approach, with used primary data. While the data is gained from 
questionnaire respondent by the student SMK patriot 2 Bekasi. The population in 
this study is the student of SMK patriot 2 Bekasi. Samples used as many as 72 
student with a level of 5% error. The sampling technique used is by using simple 
random sampling. To gather data X and Y variable (social support and self 
efficacy on student) used Likert-shaped instrument. The analysis test found by 
regression equation,is Ŷ = 7.71 + 0.243X. After that, the result of data regression 
normality test to X by using Liliefors formula is Lcount = 0.071 in significant level 
0.05 and Ltable =  0.104, so Lcount < Ltable, means that the mistake of prediction 
regression Y to X has normal distribution. For regression significant test, the 
results is Fcount (27.36) > Ftable (3.98) showing that it has significant regression. 
While regression linearity test, Fcount (0.83) < Ftable (1.80), showing that regression 
is linears. The results or Product Moment of correlation coefficint test is rxy = 
0.530. Continued by using correlation coefficient significant test with t-test. 
Counting result is tcount = 5.23 while ttable at dk = n-2= 72 and significant 
coefficient 0.05 is 1.67, it’s mean thitung > ttabel. Beside that, the results of 
determinanation coefficient test is 28.10% which means that the self efficacy of 
student 28.10% by social support. The conclusion shown that research has a 
positive between social support with self efficacy on student in SMK Patriot 2 
Bekasi. It can be concluded that the greater overall social support, the greater 
self efficacy on student. 
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