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PERNYATAAN
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PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ini
sebagai bentuk rasa syukur atas segala sesuatu yang telah Allah SWT berikan
dan sempurnakan untuk hidupku
Karya ini juga kupersembahkan untuk kedua orang tua ku, bapak dan mamak
yang luar biasa hebat memberikanku kehidupan hingga menjadi seperti ini,
yang selalu mendo’a-kan, mendukung, dan membimbingku
menjadi orang yang lebih baik
Untuk adik-adik ku dan sahabat-sahabat ku yang selalu menyemangati
Terimakasih, I love U
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MOTTO
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”
(QS. Al-Imran : 139)
“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita”
(QS. At-Taubah : 40)
“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”
(QS. Al-Maidah:2)
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah, dengan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya
yang telah diberikan kepada peneliti, serta memberi kemudahan, kelancaran, dan
kekuatan sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan
program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan
tanpa adanya bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak,
oleh karena itu dengan bangga dan segala kerendahan hati penulis menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:
1.

Bapak Ruseno Arjanggi, MA, Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi
UNISSULA.

2.

Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si, Psi selaku Dosen Pembimbing yang
telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan peneliti dalam membuat
karya ini.

3.

Ibu Erni Agustina S, S.Psi, M.Psi selaku wali dosen yang senantiasa
memberikan semangat, waktu, membagi ilmu dan sumber informasi.

4.

Ibu Laily Rahma, S.Psi, M.Si, Psi selaku wali dosen terdahulu yang
senantiasa memberikan motivasi dan membimbing peneliti selama masa
perkuliahan.

5.

Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang selaku tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu berharga
kepada peneliti dan semoga ilmu tersebut dapat diaplikasikan dengan baik.

6.

Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Psikologi
UNISSULA yang selalu memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan, dan
kerjasama selama ini.

7.

Kepada seluruh pihak komunitas pekunsmar yang bersangkutan dalam
memberi izin dan jalan kepada peneliti untuk melakukan penelitian
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8.

Seluruh anggota komunitas pekunsmar yang telah bersedia meluangkan
waktu dan tenaganya untuk membantu peneliti dalam memberi informasi dan
mengisi skala penelitian.

9.

Bapak dan mamak tersayang yang selalu mendoakan dan senantiasa
memberikan dukungan dalam segala bentuk yang peneliti butuhkan selama
melaksanakan perkulihan dan menyelesaikan karya ini.

10. Ketiga adik-adikku, dina, dedy, dinda yang terus memberikan dukungan dan
motivasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Vetty, afifah, mufidah, nija, renanda, ririn, bela, dewi, reza, nurlita yang
sudah berkontribusi terhadap pengambilan data penelitian dan menyemangati
peneliti sampai selesai.
12. Dini hardina, mba fajri yang sudah menasehati, dan menghiburku selama ini.
13. Teman – teman keluarga besar Psikologi Angkatan 2014 terima kasih atas
segala perhatian, kebersamaan, semangat, dan keceriaan yang akan selalu
terkenang oleh peneliti.
14. Semua pihak yang turut membantu, mendoakan dan memberi semangat yang
tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena
itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa
diharapkan guna terciptanya kesempurnaan dikemudian hari. Penulis berharap
karya ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bidang Psikologi.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, 2 Agustus 2018

Penulis
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