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MOTTO 

 

“Sesungguhnya orang yang menghambur- hamburkan menjadi temannya 

setan dan setan itu kufur kepada Tuhannya” 

(Q.S Al-Isra: 27) 

 

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, 

maka ia akan memanfaatkanmu.” 

(HR. Muslim) 

 

“Percaya pada dirimu sendiri, kemampuan dan potensimu sendiri. Jangan 

pernah membiarkan keraguan diri membuatmu tertawan. Kamu layak untuk 

semua yang kamu impikan dan harapkan.” 

(Roy Bonnet) 

 

“Wahai orang - orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah 

kesabaranmu.” 

(Q.S Al- Imran: 200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan 

inayah-Nya kepada peneliti,  serta yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, 

dan kelancaran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini 

merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program S1 

Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis mengakui bahwa 

dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Dukungan berupa bimbingan, 

dorongan, dan motivasi membuat peneliti bisa mempertahankan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan bangga dan rendah hati menyampaikan 

rasa terima kasih kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

2. Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, membimbing, memberikan saran, 

dukungan, dan membantu kelancaran dalam  proses penyusunan skripsi ini 

sehingga selesai dengan baik. 

3. Bapak Abdurrohim, S.Psi, M.Si, selaku dosen wali yang telah bersedia 

meluangkan waktu, mengarahkan, serta memberi dukungan kepada peneliti 

selama proses perkuliahan berlangsung. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti selama menuntut ilmu. 

5. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang selalu memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan, dan 

kerjasama selama ini. 

6. Kedua orangtuaku yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan,  

mendukung, memberikan semangat, motivasi, dan selalu mengingatkan 

untuk tidak lupa beribadah kepada Allah SWT. Semoga Allah selalu 

memberikan kesehatan, keluasan rezeki, umur panjang, dan selalu dalam 

lindungan Allah SWT.  



7. Saudaraku Putra, Pevil, dan Agung yang selalu memberi semangat, 

mendoakan dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. 

8. Partner terbaik Riyadi Fadila yang selalu meluangkan waktu untuk sekedar 

menghadirkan tawa dan setia mendengarkan keluh kesah penulis disetiap 

drama skripsi, selalu memotivasi penulis dari awal perkuliahan hingga lulus 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabat Fillahku eva, senja, upi, tiara, umi, ayu dan teti yang selalu 

memberikan motivasi dan semangat serta tak lupa mendoakan penulis dari 

jauh untuk kelancaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi. 

10. Teman – teman seperjuangan (Heni, Yulia, Putri, Irsa, Fani, Sierly, Sarah 

dan Rani) terimakasih telah memberikan kebahagiaan, candaan, dan bantuan 

secara fisik atau moril sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.  

11. Keluarga besar Psikologi Angkatan 2014 yang tidak bisa disebut satu 

persatu. Terimakasih atas pengalaman yang diberikan, keceriaan, dan 

semangat untuk menyelesaikan skripsi.  

12. Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan, doa, dan 

semangat kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas doa dan dukunganya.  

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh 

dan sebaik-baiknya. Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata 

sempurna. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 

kesempurnaan penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang tertarik dalam bidang ilmu Psikologi.  

 

Semarang, 10 September 2018 
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