
HUBUNGAN ANTARA REGULASI DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL 

DENGAN KECEMASAN MENGHADAPI DUNIA KERJA PADA 

MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS PSIKOLOGI  

DAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA 

 

Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  

memperoleh derajat Sarjana Psikologi  

 

 

 

 

Reza Yuliansyah 

(30701401531) 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2018 

 



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 



iv 
 

PERNYATAA 



v 
 

MOTTO 

 

“(Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, 

sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan 

tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” 

(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah : 112) 

 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 

gembira kepada orang-orang yang sabar” 

(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah : 155) 

 

“Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan  

sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap”  

(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 

 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 

(Thomas Alva Edison) 

 

“Untuk meraih cita cita besar, kita tidak hanya perlu bertindak namun juga harus 

bermimpi dan tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini” 

(Anatole France) 

 

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 

ketika kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 

(Evelyn underhill) 
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Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan 

untuk itu penulis sangat mengaharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak 

guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang 

psikologi. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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