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PERNYATAAN 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Wulan Hidayatiningsih 

NIM : 30701301387 

Fakultas : Psikologi 

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Dengan ini menyatakan : 

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Semarang, 25 Mei 2020 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

 

Wulan Hidayatiningsih 
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MOTTO 

 

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 

untuk kebaikan dirinya sendiri.” 

(QS. Al- Ankabut : 6) 

 

“Wahai muslimah, mendidik anak-anak merupakan tanggungn jawab yang agung 

bagimu, tuluslah.” 

(Dr. Aidh Al-Qarni) 

 

“Didiklah anak-anak kamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk menghadapi 

zaman yang berbeda dengan zaman kamu ini.” 

(M. Az-Zahra) 

 

“Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya.” 

(Jim Rohn) 

 

”Karunia Allah  yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada 

ilmu pengetahuan.” 

(Ali bin Abi Thalib) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta’ala 

dan shalawat salam kepada nabi Muhammad Shallahu.alaihi wa sallam, 

kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 

 

Mamahku yang sangat kucintai, ibu Suprihatiningsih, wanita yang hebat, wanita  

kuat, wanita tangguh, wanita yang sangat baik dan begitu luar biasa yang tiada 

hentinya mendoakan, mendukung dan menyemangatiku, tanpa support dan doa 

mamah mungkin Wulan tidak bisa menyelesaikan tugas ini, karena itu semua ini 

untuk mamah. 

 

Bapakku yang tersayang, bapak Suharto Alm, pasti bapak disurga lihat Wulan, 

semua ini juga untuk bapak. 

 

Kakakku, Annastya Putri Cahya yang selalu memberi dukungan dan semangat. 

 

Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi selaku dosen pembimbing yang selalu siap dan 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Wulan 

dengan penuh kesabaran, memberikan masukan maupun dukungan hingga karya 

ini selesai. 

 

Seluruh dosen yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengajarkan ilmunya 

 

Seluruh pihak yang sudah berjasa membantu dalam penyusunan skripsi ini 

 

Almamaterku Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah banyak memberikan ilmu 

yang sangat bermanfaat dan pengalaman berharga.. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa 

Ta'ala yang telah melimpahkan taufiq, rahmat, serta hidayah-Nya yang telah 

diberikan kepada penulis, serta yang memberikan kekuatan, kemudahan, dan 

kelancaran sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“HUBUNGAN ANTARA KEDISIPLINAN DENGAN PRESTASI BELAJAR 

SMA N 3 PATI”. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

Shalallahu 'alaihi wa salam semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan 

dari syafaat beliau. 

Banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui selama proses penyusunan 

skripsi ini namun dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan bantuan 

dari berbagai pihak, maka penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dukungan 

berupa bimbingan, dorongan, danmotivasi membuat peneliti bisa mempertahankan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan bangga dan rendah hati 

menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :  

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Dra. Rohmatun, S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan, 

dan saran yang sangat berguna bagi penulis.  

3. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang telah membimbing, 

mengarahkan dan memberikan motivasi selama menuntut ilmu dan menjalani 

perkuliahan di Fakultas Psikologi UNISSULA. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat 

untuk kini dan nanti. 
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5. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, 

terimakasih atas bantuan dan kerja sama dengan memberikan kemudahan 

dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai. 

6. Kepala Sekolah, Guru BK, Staf Tata Usaha dan Guru SMA N 3 Pati yang 

dengan senang hati membantu penelitian dalam proes penelitian 

7. Mamah, Bapak dan Kakakku yang selalu memberikan perhatian, semangat, 

kasih sayang, do’a dan juga materi yang tidak terhingga.  

8. Agni Yusa Septiawan, laki-lakiku yang selama ini sudah meluangkan waktu 

untuk menemaniku saat bimbingan selalu mendukung dan menyemangatiku, 

yang telah bersedia menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah. 

9. Temanku Endang, Febri, Gita, Safira yang telah memberi dukungam dan 

banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman Kos Arini yang selama ini sudah memberikan dukungan dan semangat. 

11. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan 

semangat, do’a dan membantu dalam segala hal. 

12. Keluarga Psy Ceria yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 

13. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2013 (TEENAGER), terima kasih untuk 

dukungan kalian. 

14. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan serta doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu..  

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan 

sungguh-sungguh. Semoga dengan keterbatasannya, skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Psikologi dan semua 

pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Semarang,      Maret 2020 

 

Penulis 

 

  


