
i 

 

PERAN DUKUNGAN SOSIAL ORANG TUA DAN KONSEP DIRI 

TERHADAP  PENGAMBILAN KEPUTUSAN KARIR 

PADA SISWA SMA  

 

Skripsi  

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

 

 

 

 

HALAMAN JUDUL 

 

Disusun Oleh: 

Duhita Maduraras  

(30701401441) 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2018 



ii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  

 

 



iii 

 

PENGESAHAN 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

PERNYATAAN  

 



v 

 

 

MOTTO 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 

“QS Al Baqarah: 216” 

 

“Jangan mengatakan kebaikan tentang dirimu kepada siapapun karena orang yang 

membencimu tidak mempercayai itu dan orang yang mencintaimu tidak 

membutuhkan itu.” 

“Ali Bin Abu Thalib” 

 

“Jika kau tidak suka sesuatu ubahlah, jika kau tak bisa, ubahlah cara pandangmu 

tentangnya.” 

“Maya Angela” 

 

“You will never know how brave you are until brave is only your choice” 

“Bob Marley”  
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