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ABSTRAK 

Devi Rachmawati. Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Asertivitas Pada 

Mahasiswa Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2010 FE UNJ. Skripsi. 

Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2013. 

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan 

diri dengan asertivitas pada mahasiswa di Konsentrasi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta berdasarkan data atau fakta yang 

tepat (sahih, benar dan valid) dan dapat dipercaya (diandalkan, reliabel). 

Penelitian dilakukan di Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sur-

vey dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah mahasiswa Pro-

gram Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2010 FE UNJ Jakarta yang berjumlah 

225 mahasiswa. Sedangkan populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah se-

luruh mahasiswa Konsentrasi Pendidikan Akuntansi FE UNJ Angkatan 2010 yang 

berjumlah 70 mahasiswa. Sampel yang diambil sebanyak 58 orang. Jumlah sam-

pel dari setiap konsentrasi diambil secara proporsional dengan menggunakan 

teknik acak sederhana. Untuk menjaring data dari kedua variabel digunakan in-

strumen penelitian berbentuk skala likert untuk kepercayaan diri (Variabel X) dan 

Asertivitas (Variabel Y). 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 87,36 + 0,79X. Dari persamaan 

tersebut, dilakukan uji persyaratan liliefors didapat Lhitung < Ltabel (0,0822 < 

0,1163). Hal itu berarti data berdistribusi normal. Pada uji kelinieran regresi 

didapat Fhitung (1,04) < Ftabel = (1,88) yang dapat disimpulkan bahwa model regresi 

berbentuk linier. Sedangkan untuk uji keberartian didapat Fhitung (17,91) > Ftabel 

(4,02) yang menandakan bahwa persamaan regresi berarti. Hasil uji koefisien ko-

relasi dengan menggunakan product moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = 

0,493. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara kepercayaan diri 

dengan asertivitas pada mahasiswa di Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dari perhitungan Uji-t didapat thitung = 4,240 

> ttabel = 1,671 yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara varia-

bel X yaitu kepercayaan diri dengan variabel Y yaitu asertivitas. Dari hasil perhi-

tungan diperoleh Koefisien Determinasi 24,30% sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel Y asertivitas ditentukan oleh variabel X kepercayaan diri sebesar 24,30%. 

Kata kunci: Kepercayaan Diri, Asertivitas 
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ABSTRACT 

Devi Rachmawati. Correlation between Self Confidence with Assertiveness of  

Students Consentration  in Accounting Education 2010 Degrees FE UNJ. Skripsi. 

Jakarta: Concentration in AccountingEducation, Department of Economics And 

Administratin, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2013. 

The aim of this research is to determine the correlation between self confidence 

with assertiveness of  Students Accounting Education Consentration 2010 De-

grees FE UNJ by using empirical data and facts are valid and reliable. 

This research conduct at Concentration in Accounting Education, State University 

of Jakarta. The research method used is survey method with the correlational ap-

proach. The population in this study is students Concentration in Accounting Ed-

ucation as many as 70 people. The sample used as many as 58 people. The sam-

pling technique in this study is proportional sampling. To get data from two vari-

ables, researcher using likert scale model for self confidece (variable X) and as-

sertiveness (variable Y). 

Regression equation in this research is Ŷ = 87,36 + 0,79X. From this equation 

test requirements analysis conducted by normality test error estimate the regres-

sion of Y on X obtained by Liliefors Lcount < Ltable (0,0822 < 0,1163). It mean the 

data are normally distributed. On the linearity the regression test we got the re-

sult Fcount (1,04) < Ftable = (1,88) which can be conclude that the regression model 

is linear. As for the meaningful test obtained Fcount (17,91) > Ftable (4,02), indicat-

ing that the regression equation means. The test result by using a correlation co-

efficient of Pearson product moment values obtained rxy = 0,493. This means 

there isi a positive relationship between self confidence with assertiveness of  Stu-

dents Accounting Education Consentration 2010 Degrees FE UNJ. From the test 

calculations  tcount = 4,240 > ttable = 1,671 indicating a significant relationship be-

tween self confidence (variable X) with assertiveness (variable Y). From the cal-

culation results obtained 24,30% coefficient of determination so that it can be said 

that the assertiveness variable Y is determined by the variable X self confidence 

of 24,30%. 

Keywords: self confidence, assertiveness 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

lainnnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

Devi Rachmawati 

8105092777 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 
“Ya Allah, lapangkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan 

lidahku agar mereka mengerti perkataanku” 

(At-Taha 25-28) 

 

“Ku olah kata, Ku baca makna, Ku ikat dalam Alinea, Ku bingkai 

dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana Ku 

terima, orang tua, kakak dan keluarga pun bahagia” 

 

 

PERSEMBAHAN 
Karya sederhana ini Ku persembahkan 

untuk AYAHANDA dan IBUNDA tercinta yang telah 
sabar, rela dan ridho memberikan dorongan moral 

dan spiritual 
kepada ananda dalam menuntut ilmu. 

Kakak-kakakku (A RUDI, MBA RINI, A RAKHMAT) yang 
selalu menyayangi dan mendukung kuliahku dan 
memberiku motivasi dan keponakanku tersayang 

CHELSEA, CLARISSA & RAISA. 
Serta seluruh keluarga besarku. 

Sahabat-sahabatku yang selalu mewarnai hari-
hariku dan membuatku tersenyum. 

Teman-teman Pendidikan Akuntansi Reguler ’09 
yang tidak bisa kusebutin satu-persatu 

terimakasih atas kebersamaannya selama  masa 
perkuliahan ini, 

Teman-teman yang tidak bisa kusebut namanya ter-
imakasih 

banyak atas supportnya yaaa!♥ 
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