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 ABSTRAK  

WINDA ZUNIANA. 8105150693. Hubungan antara Efikasi Diri dan 

Konformitas dengan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Pendidikan 

Administrasi Perkantoran 2015 di Universitas Negeri Jakarta. 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Efikasi Diri dan 

Konformitas dengan Prokrastinasi Akademik pada mahasiswa Pendidikan 

Administrasi Perkantoran 2015 di Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini 

dilakukan selama tiga bulan terhitung dari bulan November 2018 sampai dengan 

Januari 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Populasi 

penelitian adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2015 di Universitas 

Negeri Jakarta. Populasi terjangkaunya yaitu mahasiswa Pendidikan Administrasi 

Perkantoran 2015 di Universitas Negeri Jakarta. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebanyak 58 orang mahasiswa dengan teknik acak 

proporsional. Data variabel Y (Prokrastinasi Akademik), X1 (Efikasi Diri), dan X2 

(Konformitas) merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner model skala 

Likert. Teknik analisis data menggunakan SPSS 23.0. Hasil uji F dalam tabel 

ANOVA menghasilkan F hitung (46,866) > F tabel (3,16), hal ini berarti secara 

serentak X1 dan X2 berhubungan dengan Y. Uji t menghasilkan t hitung X1 (-

3,103) > t tabel (-2,004), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif 

dan signifikan antara Efikasi Diri dengan Prokrastinasi Akademik. Kemudian, t 

hitung X2 (7,922) > t tabel (2,004), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara Konformitas dengan Prokrastinasi Akademik. 

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan memiliki persamaan regresi berganda Ŷ 

= 60,917 - 0,316X1 + 0,602X2. Uji koefisien korelasi (R) yaitu sebesar 0,794 

termasuk ke dalam kategori hubungan yang kuat. Uji koefisien determinasi (R²) 

sebesar 63%, yaitu masing-masing variabel X1 dan X2 menyumbang pengaruh 

sebesar 63% kepada Y dan sisanya 37% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. 

 

Kata kunci: Efikasi Diri, Konformitas, Prokrastinasi Akademik 
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ABSTRACT 

WINDA ZUNIANA. 8105150693. The Relationship between Self Efficacy and 

Conformity with Academic Procrastination on College Student of Office 

Administration Education 2015 at State University of Jakarta. 2019. 

This study aims to determine relationship between Self Efficacy and Conformity 

with Academic Procrastination on College Student of Office Administration 

Education 2015 at State University of Jakarta. This research was conducted for 

three months strarting from November 2018 until January 2019. The research used 

survey method. The population in this study is all college student of economic 

education 2015 at Economic Faculty. The reachable population is collage student 

of office administration education 2015. Technic of sampling using proportional 

random sampling with 58 responnder. Y varible (Academic Procrastination), X1 

(Self Efficacy), X2 (Conformity) is the primary data using a questionnaire with 

Likert scale model. Data analysis technique using SPSS 23.0. F test result is F count 

(46,866) > F table (3,16), in this case X1 and X2 varibles simultaniously has 

relationship with Y variable. T test produce X1 t count (-3,103) > t table (-2,004), 

it means there is negative and significant relationship between X1 with Y. X2 t count 

(7,922) > t table (2,004), it means there is positive and significant relationship 

between X2 with Y. Based the analysis of multiple regression equation obtained 

equation Ŷ = 60,917 - 0,316X1 + 0,602X2. The value of coefficient correlation (R) 

is 0,794 which is categorized as a strong relationship. Based of determination 

coefficient (R²) test obtained value 63% which means self efficacy (X1) and 

conformity (X2) have an effect on academic procrastination (Y) equal to 63% and 

the rest 37% influenced by other variables that are not researched. 

 

Keywords: Academic Procrastination, Conformity, Self Efficacy 
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I’m not a perfect person 

There’s many thing I wish I didn’t do 

But I continue learning 

 

Sembah sujud serta puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

menciptakan aku dengan begitu banyak kenikmatan dan rahmat-Nya. Atas curahan 

berkah, kasih sayang, rejeki, dan berbagai kemudahan yang telah Engkau berikan, 

akhirnya terwujudlah tujuanku dengan terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih ya 

Allah. Tidak lupa sholawat dan salam ku limpahkan kehadirat Rasulullah 

Muhammad SAW. 

Teruntuk kedua orang tuaku tersayang, ku ucapkan terimakasih atas segala 

usaha, jerih payah, pengorbanan, serta seluruh doa Mama dan Bapak yang selalu 

mengiringi jalanku. Tak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala 

tingkah laku dan ucapanku yang tidak selayaknya sehingga sering membuat 

perasaan keduanya terluka. Ku selalu berdoa agar mama dan bapak diberikan 

ampunan, nikmat iman dan sehat, rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam 

lindungan Allah SWT. Semoga aku bisa menjadi anak yang berbakti, dapat 

mewujudkan impian, dan selalu membahagiakan kalian. Aamiin Ya Rabbal 

Alamin. 
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