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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, Erianisa Sukmawardani, dengan penuh

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

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 sesui dengan penyataan ini, maka saya

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, Desember 2017

Erianisa Sukmawardani
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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

Allah SWT yang sudah memberikan kesempatan menjalani kehidupan di bumi-

Nya. Dan juga kepada orang tuaku, Ayah Ibu yang sudah memberikan kasih

sayangnya dan dukungannya. Sekaligus my little prince and princesses Al,

Chelsea, dan Queen, trio keponakan yang menjadi pelipur lara dan penyemangat

dikala bosan.. Terima kasih telah diberikan orang terbaik yang telah memberikan

warna dalam hidup saya....



MOTTO

“wahai hamba-ku, telah aku haramkan kezhaliman bagi diri-ku, maka aku

haramkan kezhaliman itu berada diantara kalian, maka janganlah kalian zhalim

menzhalimi”

(HR. Muslin)

“Dan penghuni-penghuni Surga berseru kepada penghuni-penghuni Neraka

(dengan mengatakan): ‘Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh

apa yang Rabb kami menjanjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah

memperoleh dengan sebenarnya apa (adzab) yang Rabb kamu menjanjikannya

(kepadamu)?’ Mereka (penduduk Neraka) menjawab: ‘Betul.’ Kemudian seorang

penyeru (Malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu: ‘Kutukan Allah

ditimpakan kepada orang-orang yang dhalim.’

(QS Al –A’rraf (7) : 44)

“(Alangkah ngerinya) sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim

(berada) dalam kesakitan sakratulmaut, sedang para malaikat memukul dengan

tangannya, (sambil berkata), “Keluarkanlah nyawamu.”

(Al-An’am 93)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan ridho-

Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini mampu

terselesaikan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung

Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kaum muslim

dari jaman kebodohan menuju jaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak

yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan berupa

bimbingan, dorongan dan motivasi membuat saya bisa mempertahankan semangat

dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan bangga dan rendah diri

menyampaikan rasa terima kasih kepada:

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan

kemudahan dalam perijinan dan persetujuan penelitian.

2. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., MA.Psi. sebagai pembimbing utama yang

telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, serta mengarahkan penulis

sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Ibu Luh Putu Shanti K., S.Psi., M.Psi. sebagai pembimbing pendamping yang

telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti sehingga skripsi ini selesai

dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah memberikan

ilmunya selama peneliti menempuh pendidikan disini.

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

terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

6. Bapak dan Ibu tercinta, yang tidak pernah berhenti mendoakan peneliti, selalu

memberikan support dan nasehat yang membuat peneliti termotivasi.

7. Fathin Arifatul Izz, pak Adi Kurnia Wahananto, Rusma, Mirza, dan Puri yang

selalu memberikan canda tawa dan mendorong peneliti untuk segera

menyelesaikan skripsi.



8. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan peneliti dari jauh untuk

kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. My second home Zahrina Nabilla, Ami, Maya, Oky, Shynta, Bella yang selalu

memberikan warna warni dalam hidup dan memberikan pelajaran berharga

bagi peneliti. Serta selalu menjadi tempat pelipur lara kala peneliti merasa

sedih.

10. Sahabat seperjuanganku, Azizzah Cahya Ningrum dan teman-teman lainnya

yang sedang berjuang menuju sidang, we can do it! We are the best!

11. Ibu Endang Pudjiastuti Spd,kon sebagai guru pembimbing dan pengawas

selama penyebaran skala.

12. Siswa dan siswi SMP N “X” Semarang yang mau meluangkan waktu dan

berpartisipasi dalam mengisi skala penelitian yang di sebarkan.

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

kepada peneliti yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh

dan sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari sempurna. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak yang  tertarik

dengan ilmu ini.

Semarang, Desember 2017

Penulis


