
 

 

i 

HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI DAN RELASI 

TEMAN SEBAYA DENGAN KETIDAKJUJURAN AKADEMIK 

PADA MAHASISWA FAKULTAS X UNISSULA 

 

Skripsi  

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

memperoleh derajat Sarjana Psikologi 

 

 

 

 

 

Disusun oleh :  

Putri Puji Utami 

NIM. 30701501726 

 

HALAMAN JUDUL 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2019 



 

 

ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI DAN RELASI 

TEMAN SEBAYA DENGAN KETIDAKJUJURAN AKADEMIK 

PADA MAHASISWA FAKULTAS X UNISSULA 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh: 

Putri Puji Utami  

(30701501726) 

 

Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji guna 

memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Psikologi 

 

   

 Pembimbing, Tanggal 

 

 

 

 Erni Agustina S. S.Psi., M.Psi _______________ 

   

 

 

Mengesahkan. 

Dekan Fakultas Psikologi  

Universitas Islam Sultan Agung 

 

 

 

Ruseno Arjanggi, S.Psi., MA., Psi 

NIDN. 0606097401 

 

 



 

 

iii 

PENGESAHAN 

 

HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI DAN RELASI 

TEMAN SEBAYA DENGAN KETIDAKJUJURAN AKADEMIK 

PADA MAHASISWA FAKULTAS X UNISSULA 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh: 

Putri Puji Utami  

(30701501726) 

 

Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji guna 

memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Psikologi 

Pada Tanggal     Agustus 2019 

Dewan Penguji      Tanda tangan 

 

 

1. Inhastuti Sugiasih,S.Psi, M.Psi 

 

 

2. Erni Agustina S,S.Psi, M.Psi 

 

 

3. Abdurrohim,S.Psi, M.Si 

 

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi 

Semarang, ________________ 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA 

 

 

 

Ruseno Arjanggi, S.Psi., M.A., Psi. 

NIDN. 0606097401 

 



 

 

iv 

  



 

 

v 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, 

berkah dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga 

bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan antara Motivasi Berprestasi 

dan Relasi Teman Sebaya dengan Ketidakjujuran Akademik pada Mahasiswa 

Fakultas X Unissula” sebagai salah satu syarat mencapai derajat S-1 Sarjana 

Psikologi.  

Penulis sadar dalam menyelesaikan karya ini banyak kendala dan rintangan. 

Namun berkat doa, dorongan semangat serta bantuan dari semua pihak baik moril 

maupun materiil. Semua hal yang berat terasa ringan. Pada akhirnya dengan 

penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.A., Psi. selaku Dekan Fakultas Psikologi 

unissula yang telah membantu dalam proses akademik dan penelitian. 

2. Ibu Erni A. Setiowati, S.Psi., M.Psi., selaku dosen pembimbing skripsi yang 

tiada hentinya selalu sabar dalam membimbing, memotivasi serta 
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MOTTO 

 

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di 

antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 

Pengampun.”  

(QS. Al Mulk: 2) 

“Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, 

tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika 

marah.” 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

 

“Tiada awan dilangit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus 

menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa 

keindahan. Kehidupan manusia serupa alam” 

( RA. Kartini) 
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