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MOTTO 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan 

janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”. 

(QS. Al Maidah: 2) 

 

“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan (saja) hanya dengan 

mengatakan, “kami telah beriman”, dan mereka tidak diuji?. Dan sungguh, kami 

telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-

orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta”. 

(QS. Al „Ankabut: 2-3) 

 

“Bertekadlah untuk menjadi pribadi yang berguna bagi lingkungan sekitar. 

Gunakan apa yang kamu punya untuk membantu sesama manusia”. 

(BJ. Habibie) 

 

“Terus lakukan apa yang dapat kamu lakukan karena seberat apapun rintangan 

kamu akan mampu melaluinya karena Allah telah berfirman bahwa tidak akan 

menguji diluar batas kemampuan hambanya” 

(Cholifatul Jannah) 
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PERSEMBAHAN 

Jika niat sudah terancang karena Allah, maka tidak ada halangan yang bisa 

menghentikan seseorang untuk mencapai sesuatu dan atas izinNya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Jika karya sederhana ini Engkau beri nilai dan arti, maka akan 

saya persembahkan skripsi ini untuk seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya: 

Abah dan Ibu tersayang yang berjuang keras mencurahkan seluruh 

hidupnya sampai ke tanah perantauan demi kesuksesan anak-anaknya. 

Semoga Abah dan Ibu selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, Amin… 

        Tak lupa kepada Almamaterku tercinta,  

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi 

rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini 

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Psikologi di 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat 

diharapkan penulis dan dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis dengan 

segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

UNISSULA Semarang.  

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si, selaku Dosen wali dan Dosen pembimbing 

skripsi yang ikhlas dan sabar membimbing serta meluangkan waktu hingga 

terselesainya skripsi ini. 

3. Bapak dan Ibu Dosen, selaku tenaga pengajar di Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi 

penulis.  

4. Abah dan Ibu tersayang, menjadi semangat bagi penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. Terima kasih telah mendidik dari kecil dengan kasih sayang dan 

terima kasih atas perjuangan yang begitu hebat.  

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

terima kasih atas bantuan dalam mengurus proses administrasi selama 

perkuliahan. 

6. Bapak KH. Muhammad Mahfudz, selaku Pengasuh Pondok Pesantren BUQ 

Demak yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian, 

serta Pengurus dan Para Santriwati Pondok Pesantren BUQ Demak. 

“Jazakumullah ahsana aljaza, jazakumullah khairan khatsira”. 
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7. Kakak dan adik-adikku tercinta yang menjadi salah satu alasan bagi penulis 

untuk terus meraih cita-cita. Semoga menghafal Qur‟an maupun kuliahnya 

dapat selesai di waktu yang tepat.  

8. Sahabat tercinta; Putri Kriswanti, Ayu Andriani, Aminah, Elok Awaliyah, 

Khoirun Nisa, Hilda Ramadhan, yang senantiasa memberi dukungan dan 

membuat penulis tertawa. 

9. Rekan-rekan seperjuangan magang PPS PGOT MU; Vega, Teteh, Dini, 

Nigar, Risha, bersyukur bisa magang bareng kalian.  

10. Teman-teman TPQ Miftahuth Tholibin; Bu Santi, Bu Syifa‟, Bu Diah, Bu 

Ti‟ah dan Bu Maghfiroh terimakasih atas dukungan dan do‟a yang kalian 

panjatkan untuk penulis. 

11. Teman-teman TKD UNISSULA; Dik Wuri, Inok, Mbak Wilda, Fauzi, Devis, 

yang selalu memberi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.  

12. Semua pihak yang turut membantu dalam penelitian ini, yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

Semarang,  29 November 2017   
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