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ABSTRAK 

Anisa Nur Mulidia, 111211133116, Hubungan antara Dukungan Sosial 

Keluarga dengan Self Efficacy Menghadapi Ujian Nasional pada Siswa Kelas 

XII SMA X, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 

2017. xvii + 87 Halaman, 16 Lampiran 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena perilaku mencontek dan 

menggunakan kunci jawaban saat ujian nasional yang disebabkan oleh self 

efficacy siswa yang rendah. Dukungan sosial dari keluarga diketahui merupakan 

salah satu aspek penting dalam memberikan dukungan secara emosional, 

informatif dan instrumental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan self efficacy 

menghadapi ujian nasional pada siswa kelas XII SMA X.  

Subyek dalam penelitian ini berjumlah 181 siswa kelas XII SMA X 

dengan usia 16-21 tahun. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah proportionate random sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan 

skala dukungan sosial keluarga dengan hasil reliabilitas cronbach’s alpha 0,892 

dan skala self efficacy penulis menggunakan alat ukur yang sudah ada dari 

Suryatama (2014) dengan hasil reliabilitas cronbach’s alpha 0,814.  

Analisis data dilakukan dengan korelasi Product Moment dari Pearson 

Berdasarkan analisis data diperoleh signifikansi korelasi (r = 0,494) ; p = 0,005), 

hal ini menunjukkan bahwa ada hubugan positif antara dukungan sosial keluarga 

dengan self efficacy menghadapi ujian nasional pada siswa kelas XII SMA X. 

Sehingga semakin tinggi dukungan sosial keluarga maka semakin tinggi self 

efficacy. Begitu pula sebaliknya semakin rendah dukungan sosial keluarga maka 

semakin rendah self efficacy. Diperoleh 𝑅2 sebesar 40% sedangkan sisanya 60% 

yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kata kunci : dukungan sosial keluarga, self efficacy, ujian nasional. 

Daftar pustaka, 59 (1980-2017) 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN... ANISA NUR


	1. HALAMAN SAMPUL LUAR
	2. HALAMAN SAMPUL DALAM
	3. LEMBAR PERNYATAAN
	4. HALAMAN PERSETUJUAN
	5. HALAMAN PENGESAHAN
	6. HALAMAN MOTTO
	7. HALAMAN PERSEMBAHAN
	8. UCAPAN TERIMA KASIH
	9. DAFTAR ISI
	10. DAFTAR TABEL
	11. DAFTAR GAMBAR
	12. ABSTRAK
	13. ABSTRACT
	14. BAB I PENDAHULUAN
	15. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	16. BAB III METODE PENELITIAN
	17. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	18. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
	19. DAFTAR PUSTAKA
	20. LAMPIRAN

