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PERSEMBAHAN 

 

 

Kupersembahkan karyaku ini kepada: 

 

Allah SWT yang telah dan masih memberiku nafas kebahagiaan, semangat, 

kesempatan dan petunjuk hingga karya ini selesai 

 

Bapak, Ibu, dan Keluarga ku yang selalu mendukung, memberi semangat, 

dan selalu mendoakan tanpa henti dalam setiap hembusan nafas dan 

langkah yang ku jalani dalam menyelesaikan karya ini. 

 

Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing 

 

Untuk Almamaterku tercinta Fakultas Psikologi  

 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
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MOTTO 

 

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan 

cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada 

permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.”  

(Q.S. Fussilat: 34) 

 

(Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong 

kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah 

kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha 

Pemberi (karunia).” 

 (Q.S. Ali ‘Imran: 8) 

 

 

“Nobody will know what’s going in your mind. It’s better to express rather than 

to expect. You already have the NO. Take the risk of getting the YES. We just have 

one life. Keep it simple “ 

(Unknown’s Quotes) 

 

“Your life is Your choice. Your choice is not forced by others.” 

(H.A.) 
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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 sesuai dengan 

harapan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Penulisan skripsi ini, peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan, 

namun atas petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, maka 

penelitimampu melalui segala hambatan yang ada. Dukungan berupa bimbingan, 

dorongan, dan motivasi membuat peneliti bisa mempertahankan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan bangga menyampaikan rasa terima 

kasih kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dalam proses akademik 

maupun penelitian. 

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

bersedia meluangkan waktu, menuntun kata demi kata, membimbing, 

memberikan saran, dukungan dan membantu kelancaran dalam penulisan 

skripsi ini hingga selesai dan menjadi skripsi yang berkualitas.  

3. Ibu Ratna Supradewi, S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang telah bersedia 

meluangkan waktu, mengarahkan, serta memberi dukungan kepada peneliti 

selama proses perkuliahan berlangsung. 

4. Bapak dan Ibu Dosen, Staff Tata Usaha. dan Karyawan Fakultas Psikologi 

UNISSULA selaku tenaga pengajar yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman bagipeneliti selama menuntut ilmu. 

5. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah mengijinkan penulis untuk 

melakukan penelitian dengan lancar, khususnya Bapak Drs. Harsoyo, M.Si 

selaku Wakil Rektor III. Staf Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang 

telah memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan, dan kerjasama kepada 



 

 

8 

 

penulis dalam melaksanakan penelitian, khususnya kepada Bapak Rudi, 

Bapak Sanusi, dan Bapak Tolipin 

6. Para pihak yang telah membantu dalam penelitian, khususnya kepada 

mahasiswa yang telah bersedia mengisi skala, yaitu Mahasiswa Papua di 

Semarang dan Mahasiswa Jawa di Unnes, Unwahas, Udinus, Unisbank, dan 

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 

7. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu dan tidak akan pernah berhenti 

mengantarkan doa-doa untuk kesuksesanku, sabar mendidik dan 

menyayangiku melebihi raganya sendiri, memberikan nasihat, semangat, 

pelajaran hidup yang sangat berharga, serta selalu mengingatkanku untuk 

mengingat-Nya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur panjang 

dan barokah serta senantiasa dilindungi Allah SWT. 

8. Seluruh teman-teman kelas C angkatan 2014, teman-teman seperjuangan 

“Dosbing Bu Putu”, dan teman-teman Psikologi Angkatan 2014 yang 

menjadi bagian dari keluarga, terutama kepada teman-teman kelas C 

angkatan 2014 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian 

9. Kak Natania Wandikbo dan Bro Hamson H. Lagowan yang telah melangkan 

waktu banyak guna membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.  

10. Bagus selaku mantan teman seprofesi yang telah mengenalkan penulis 

kepada narahubung yang sangat membantu. 

11. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan serta doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

      Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan 

sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan psikologi. 

          

  

                                                                               Semarang, 17 September 2018   

 

 

Penulis 


