


HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI DUKUNGAN  WALI KELAS DENGAN

SELF EFFICACY  SISWA  

(PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DI KELAS XI MULTIMEDIA I  

SMK TI-GARUDA NUSANTARA KOTA CIMAHI) 

SKRIPSI 
Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  

 Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Bandung  

ALTI SELLA PRATIWI 

10050011156 

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 
FAKULTAS PSIKOLOGI 

BANDUNG 
2015 







Motto 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Artinya : 

"Wahai orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala 

kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan 

kuatkanlah kesabaran kamu (lebih daripada kesabaran musuh, di 

medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di 

daerah-daerah sempadan) serta bertakwalah kamu kepada Allah, 

supaya kamu berjaya (mencapai kemenangan)." 

(Q.S Ali Imran : 200) 
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