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MOTTO 

 

 

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

 

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik 

(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)” 

(HR. Muslim) 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan RahmatNya, 

memberipetunjuk, 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 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang juga sebagai dosen wali dan  

pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, memberikan ilmu, semangat 

dan  motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.  

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing teknik 

penulisan skripsi yang telah bersedia membimbing selama proses perkuliahan 

3. Ibu Agustin Handayani, S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing magang yang 

telah bersedia membimbing selama proses perkuliahan.  

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Unissula selaku tenaga pengajar  

yang telah bersedia berbagi segenap ilmu dan kemampuannya sehingga 

penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama menempuh stud i. 

5. Bapak dan Ibu Staff  Tata Usaha dan Petugas Laboran Fakultas Psikologi 

Unissula, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.



 

 

6. Bapak Mukar  selaku kepala sekolah SMK “Z” dan Ibu Rita serta Ibu Widi 

selaku guru SMK “Z” yang telah bersedia membantu dalam proses perizinan 

dan pengambilan data penelitian. 

7. Siswa kelas XI SMK “Z” yang telah bersedia menjadi subjek penelitian untuk 

skripsi saya. 

8. Bapak dan ibuku tercinta, yang selalu memberikan do’a, kasih sayang, 

motivasi, mendidikku, membimbingku dan dukungan baik secara moril 

maupun materiil untuk kelancaran dan kesuksesanku. Gelar sarjana ini aku 

persembahkan untuk kedua orangtuaku, segala hormat dan kasih sayangku 

untuk bapak ibu tercinta.  

9. Mama Rama, Papa Ut dan Papa Nursalim (Om dan tante ) yang selalu 

memberikan do’a, motivasi, semangat dan dukungan baik secara moril 

maupun materiil untuk kelancaran dan kesuksesanku.  

10. Saudaraku Hafiz serta saudara sepupuku Qintha, Almi, Asya, Mirza, Nisa, 

Kak Tara dan Qinthar yang menjadi teman bermain dan juga teman cerita 

serta memberikan semangat dan dukungan untuk terselesaikannya skripsi ini.  

11. Teman-teman satu kelompok bimbingan Mbak Qiqi, Mbak Mega, Mbak 

Aminah, Mbak Muna, Mbak Elok, Nija, Saka, Heni, Rifqy, yang selalu 

memberikan dukungan dan saling membantu agar skripsi ini bisa cepat 

terselesaikan. 

12. Ana, Lulu, Rifqy teman geng magang di BKD Provinsi sukses dan semangat  

terus buat kalian. 

13. Dodes temen yang pertama kali ketemu di ta’aruf terus kenal sampai sekarang 

semangat dan sukses selalu. 

14. Arum dan Nailil teman dari SMA yang selalu memberi semangat, dukungan 

dan yang selalu mau mendengarkan cerita.  

15. Teman-teman RAS’14 khususnya kelas A yang juga teman seperjuangan dan 

telah banyak memberikan dukungan kepada saya.  

16. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.  



Skripsi ini telah dikerjakan dengan proses penyelesaian yang sunggguh-

sungguh dan sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis tetap menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua 

pihak yang tertarik dengan ilmu ini.  
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