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PERSEMBAHAN  
Kupersembahkan karya  ini kepada: 

 
Allah SWT yang selalu memberi jalan petunjuk dan 
perlindungan bagi hambaNya. 
 
Papa dan Mama yang senantiasa mendoakan, 
memotivasi, memberikan semangat dan nasehat untuk 
menyelesaiakan karya ini. 
 
Adik-adikku tercinta yang selalu membawa keceriaan 
dalam hidupku. 
 
Semua orang yang berjasa dalam hidupku yang tidak 
lelah memberikan motivasi. 
 
Dosen pembimbingku yang begitu sabar memberikan 
waktu dan tenaga untuk penyelesaian karya ini. 
 
Almamater Kebanggaanku Unissula yang telah 
memberikan banyak pelajaran hidup yang bermanfaat 
bagi agama Islam dan terlebih bagi orang lain. 



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.”  
(Ali imran (3) : 139)  “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendak kamu berharap.” 

(QS. Al Insyirah (94) : 6-8)  

 “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” 
(QS. Al Baqarah (2) : 286) 

 “Ketika kehidupan memberikan kita seribu tekanan untuk menangis, tunjukan bahwa kita mempunyai sejuta alasan untuk tetap tersenyum.” 
(Penulis)   



KATA PENGANTAR Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya kepada peneliti, serta yang telah memberi kekuatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan, namun karena petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, maka peneliti mampu melalui segala rintangan yang ada. Peneliti dengan bangga dan rendah hati menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak terkait, antara lain: 1. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah melaksanakan program restorasi di bidang pendidikan melalui program beasiswa Cerdas Sultraku.  2. Bapak Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang telah bekerja sama dalam rangka mensukseskan program restorasi di bidang pendidikan melalui program beasiswa Cerdas Sultraku. 3. Bapak Ir. H. Prabowo setiawan, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  4. Bapak Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin, M.Sc, M.Eng. selaku mantan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan penasihat Cerdas Sulltraku.  5. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi, MA.Psi. selaku Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA Semarang, Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 6. Ibu Retno Setyaningsih, S. Psi, M. Psi dan Bapak Abdurrohim, S,Psi, M.Si. selaku dosen wali yang telah bersedia membimbing selama proses perkuliahan. 



7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas ilmu berharga yang telah diberikan.  8. Bapak dan Ibu Staff TU dan Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam menyelesaikan segala urusan administrasi. 9. Teruntuk kedua orangtua dan keluarga tercinta. Papa dan Mama yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang, memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan peneliti. Adik-adikku (Fenti, Reva, Fajar dan Dira) yang sangat kusayangi terimakasih atas canda tawa, semangat dan doa kalian untuk keberhasilan peneliti. Mama Dua, Bapak Andri, Mama Agil, Bapak Inung, Bapak Uko, Bapak Desi dan semua keluarga yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kasih sayang, nasehat, dukungan, semangat, dan segala hal yang telah kalian berikan kepada peneliti untuk menyelesaikan karya ini. 10. Puput Mentari Rizky S.Psi, Asti Asmerianingsih S.Psi, Nurhayati S.Psi, Adi Sutriyatno S.Psi, Darta Ali Mubaroq S.Psi, Irwan S.Psi, Wa Ode Suharnia S.Psi, Ode Firmansyah S.Psi, Annanur Hartaningsih S.Ked, Septiviola Dwi Permadani, Omi Sobrina S.Kep. Ners, Eka Fatma S.Pd, Riski Amalia Putri S.Pdi, Dhea Nerizka S.Pdi, Megawati S.Psi, Wa Ode Risnawati Kamsyar S.Psi, Samridin S.Psi dan Sulistiyawati. Terima kasih atas saran, motivasi dan semangat keceriaan yang selalu kalian berikan untuk peneliti. 11. Teman-teman seperjuanganku kelas B dan Keluarga Besar Angakatan 2012 Psikologi (KEDUBES), Kerohanian Islam Qolbun Salim (Rohis Qolbun Salim) dan Leviosa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung,terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, kebersamaan, dan semangat keceriaan yang akan selalu terkenang oleh peneliti. 12. Teman-teman mahasiswa Cerdas Sultraku terkhusus Forum Mahasiswa Buton Raya (FORMABUTRA), Kesatuaan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) UNISSULA dan Forum Silaturrahim An’Nisa (FSA) 



yangdengan segala pikiran, tenaga dalam upaya membangun Sulawesi Tenggara, dan menjalankan dakwah islamiyah. 13. Mahasiswa UNISSULA Angkatan 2017 yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dan meluangkan waktu mengisi skala. 14. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari peneliti selama ini yang tak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini.   Proses penyelesaian  karya ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, meski pun demikian peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak yang tertarik dengan ilmu ini.   Semarang, Maret 2018    Intan Kurnia  30701201179  


