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MOTTO
“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya),
kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling
sempurna”.
(An-Najm : 39 - 40)
“Tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap segala yang diperbuatnya”.
(Al – Mudatsir : 38)
“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan apa yang kamu punya.
Lakukan yang kamu bisa, dan bermanfaat untuk sesama”
(Ainur Rohmatul Mahfiyah)
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Kupersembahkan karya ini kepada :

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya,
saudara-saudara tersayang dan
dosen pembiming yang selalu siap memberikan bimbingan kepada peneliti dan
selalu mendengarkan semua keluh kesah peneliti.
Seluruh sahabat-sahabat yang selalu setia mendampingi, dan untuk almamater
tercintaku Fakultas Psikologi UNISSULA,
Terimakasih….
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KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat
terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung
Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau.
Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar Sarjana (S1) Psikologi. Penulis menyadari bahwa dalam
penulisan skripsi ini madih membutuhkan kritik serta saran dari beberapa pihak
dan pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis
ingin mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., MA, Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Titin Suprihatin, S.Psi., M.Psi selaku dosen pembimbing utama dan
bapak Zamroni, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku dosen pembimbing kedua
yang telah bersedia mengarahkan, memberikan ilmu, membantu,
meluangkan waktu, memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik.
3. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si selaku dosen pembimbing akademik
yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan ketegasan
selama proses perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga
pengajar yang telah berbagi seluruh ilmu sehingga penulis memperoleh
ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman selama menempuh studi.
5. Organisasiku, UKM LDK UPI-SA dan PMII Sultan Agung yang telah
memberikan banyak wawasan dan pengalaman.
6. Bapak Kepala sekolah dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Demak,
terkhusus ibu Ida selaku guru BK yang membantu dalam penyebaran
skala, serta memberikan izin, bantuan dan kerjasamanya dalam proses
penelitian skripsi ini.
7. Seluruh siswa siswi SMK Negeri 2 Demak yang telah berpartisipasi dalam
penelitian ini.
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8. Bapak Tarmidi., M.Psi, Psi, dan Mas Ade Riza Rahma Rambe, S.Psi
selaku pemilik skala Kemandirian Belajar yang telah mengizinkan saya
untuk melakukan adaptasi dan modifikasi penelitian skala kemandirian
belajar.
9. Kedua Orang tua tercinta, bapak Ngatimin dan ibu Nanik Listianah
terimakasih atas do’a serta dukungan yang telah diberikan baik secara
moril maupun materill.
10. Kedua kakak saya, Ainul Mahfudh dan Ainun Nadhifah, Serta Mbak Fitria
dan dek Zea terimakasih support serta semangat yang selalu diberikan.
11. Sahabatku Asfirotun Ulfiah dan mbak Ikhda Khusnayein, yang selalu
menemani disetiap proses yang saya lalui, terimakasih atas dukungan dan
do’a yang telah kalian berikan.
12. Sahabat-sahabatku dirumah, Fitri, Ina, Nihayah, Alfi, Awalia dan Dewi
yang selalu memberikan semangat dan mendukung setiap apa yang saya
lakukan. Terimakasih untuk kalian.
13. Teman-teman seperjuangan selama masa studi, terkhusus Thoriq, Diah,
Nurul, Abida, Lilik, Uswa, Syifa, Malikha, Anip, Anez, Sidiq, Ansor,
Salis, dkk.

Skripsi ini telah dikerjakan dengan proses penyelesaian yang sungguhsungguh dan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kata sempurna. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi.

Semarang, 17 Agustus 2019
Penulis
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