
HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DENGAN KESULITAN 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN KARIR PADA SISWA SMA 

NEGERI DAN SWASTA 

 

Skripsi 

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

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

 

Disusun oleh: 

Wahyuningtyas Firdaus 

(30701501770) 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  

SEMARANG  

2019



ii 

 



iii 



iv 

 



v 

MOTTO 

 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 

beriman”  

(QS. Ali Imran : 139) 

 

 “Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

 (QS. Al Baqarah : 286)  

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan”  

(QS. Al Insyirah : 5 dan 6) 

 

“Kesuksesan seseorang tidak dilihat hanya dari kepintaran, melainkan dari usaha, 

keyakinan dan do’a orang itu sendiri” 

(anonim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceramahmotivasi.com/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-286/
https://ceramahmotivasi.com/tafsir/tafsir-surat-al-insyirah-ayat-5/
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