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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini: 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah me-

merikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi 

ini. 

Aku persembahkan cinta dan sayangku serta rasa terima kasih yang tak terhingga 

kepada kedua Orang tuaku yang telah mendoakan dan memberikan seluruh hidup-

nya untuk mendukungku hingga aku sampai pada posisi saat ini 

Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama pembimbingku 

yang tak pernah lelah dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan 

kepada ku. 

Almamater UNISSULA yang memberiku banyak pelajaran hidup yang berguna.
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MOTTO 

“Kewajiban yang dibebankan kepada kita itu lebih banyak daripada waktu yang 

kita miliki. Pada saat kita menunda dari menyelesaikan suatu perkara, hakikatnya 

kita sedang menumpuk-numpuk kewajiban, semakin kita sering menunda maka 

semakin banyak tumpukkan pekerjaan yang harus kita selesaikan, sehingga apa-

bila kita menunda berarti kita hidup dalam tumpukan-tumpukan kewajiban untuk 

diselesaikan dalam waktu yang lebih sedikit” 

(Hasan Al Banna) 

 

”Jangan ketakutan akan kegagalan, karena yang pernah gagal hanyalah orang-

orang yang tidak pernah melangkah” 

(Buya Hamka) 

 

 “Ingatlah apa yang sudah menjadi tujuan dan ingatlah pula apa yang sudah 

menjadi kewajiban. Tujuan tidak pernah luput dari kewajiban yang dilakukan. 

Kedua hal tersebut saling berhubungan dalam pencapaian sebuah tujuan” 

(Chandra Audree Raharjo) 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan RahmatNya, memberi 

petunjuk, kemudahan, kenikmatan dan peluang kepada hambaNya untuk menjadi 

hamba yang dicintai Allah SWT. Berkat kasih sayang dan ijin Allah SWT, tugas 

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan 

kepada Allah SWT dan seluruh umatnya, Rasulullah Muhammad SAW beserta 

keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.  

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk me-

nyelesaikan progam S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Skripsi ini juga memberikan nilai yang berarti bagi penulis karena telah menjadi 

sarana bagi penulis untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, semoga 

kenikmatan ini akan semakin bertambah. Rahmat Allah SWT dan bantuan dari 

berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu, 

penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:  

1. Allah SWT yang selalu ada disampingku dalam suka maupun duka. 

2. Teruntuk Bapakku tercinta Amrin Raharjo yang tiada henti-hentinya mem-

berikan dukungan kepadaku meskipun terkadang motivasi dan dorongan terse-

but bersifat tersirat. Teruntuk Ibu ku tercinta, terbaik, tersayang, tercantik, yang 

selalu memberikan dukungan juga terhadap apa saja yang aku cita-cita kan. 

Teruntuk Simbah putri dan tanteku aku ucapkan terima kasih karena selalu me-

rawatku dikala ibu sedang kerja dan atas uang saku yang selalu beliau berikan 

kepadaku. 

3. Bapak H. Anas Malik Thoha, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sul-

tan Agung Semarang. 

4. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universi-

tas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Ibu Titin Suprihatin, S. Psi, M. Psi., selaku Dosen Pembimbing yang telah mem-

beri saran, bersabar dalam meluangkan waktu membimbing dan membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini
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6. Bapak  Joko Kuncoro, S.Psi., M.si., selaku dosen wali yang telah membimbing 

dari awal kuliah sampai saat ini. 

7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Sema-

rang, atas ilmu berharga yang telah diberikan kepada penulis.  

8. Pihak Dekanat Fakultas Teknik serta Ketua Jurusan Teknik Mesin UNNES 

karena telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian. 

9. Seluruh mahasiswa Jurusan Teknik Mesin UNNES karena telah memberikan 

waktu dan bantuan kepada peneliti. 

10. Teman-teman seperjuanganku khususnya Satrio Hadi, S.Pd., dan segenap 

warga TEENAGER aku ucapkan terima kasih sudah mau menjadi sahabatku 

dan atas dukungannya. Teman baru bukanlah alasan untuk melupakan teman 

lama, dan teman lama bukanlah alasan untuk melupakan teman baru. Kualitas 

terbaik sosok teman adalah teman-temanku 

 Skripsi ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, na-

mun penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan 

saran sangat diharapkan untuk penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengem-

bangan ilmu pengetahuan psikologi dan pihak yang memerlukan  
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