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MOTTO 

 

 

 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan 

dalam keadaan beragama Islam” 

(Q.S.  Ali ‘Imran : 102) 

 

 

“Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, untuk menguji siapa 

diantara kalian yang terbaik amalnya” 

(Q.S. Al-Mulk : 2) 

 

 

“Kalau jadi, ya alhamdulillah. Kalau tidak jadi, ya bismillah. Jangan pernah 

berhenti khusnudzon, berusaha dan berdo’a.” 

(Prof. Dr. (HC). H. Dahlan Iskan) 

 

Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah, kalau menyerah selesailah sudah. 

(Itthipat Kulapongvanich) 
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orang yang hebat. 

 

Almarhum ayahanda tercinta yang belum sempat melihat saya menyelesaikan 

skripsi, beliau  selalu memberikan doa dan nasehat 

    

Ibuku tercinta yang bekerja keras, tidak lelah untuk mendukung, menasehati, dan 

berdo’a untukku sampai saat ini. 

 

Dosen wali sekaligus dosen pembimbing Bapak Abdurrohim  beserta semua rekan 

anggota kelompok bimbingan beliau, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

pikiran, dan saling bekerja sama memberi saya begitu banyak pelajaran berharga 

dan mengantarkan sampai skripsi ini selesai. 

 

Untuk semua orang yang berjasa di hidupku dan almamaterku, Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memberiku ilmu 
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