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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakanya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya” 

(Albaqarah: 286) 

 

“Man Jadda Wa jadda”  

Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya” 

 

“semua pengalaman dalam hidup mengajarkan pada kita hal-hal yg penting untuk 

terus maju” 

 (Brian Tacy) 

 

“jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup ini tidak pernah berhenti memberi 

pelajaran” 

(Michael Josephson) 
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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. 

Penulis 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 
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membimbing, dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.  
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9. Untuk sahabatku Hana dan Anggun yang dari awal perkuliahan sudah 

menemani melakukan banyak hal. Sukses ya buat kalian.  

10. Untuk sahabatku Fia, yang sudah banyak membantuku, memberi perhatian 

yang sangat banyak. All is well ya fik.  

11. Untuk sahabatku Widya, yang selalu bersedia mendengarkan ceritaku, menjadi 

partner jalan kemana aja tanpa direncanakan dulu…langsung gas aja. Terima 
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13. Untuk sahabatku Salma dan Zakina, sahabat yang dari Smp masih tetap 

perhatiannya. Tetep deket gini terus ya guys. 
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Aza, terima kasih kalian telah banyak menghiburku dikondisi apapun itu. 

15. Untuk sahabatku Ribus, Nydia, Oyong dan mbak Dhita yang selalu perhatian 

dan ngeluangin waktu untuk bertemu.  

16. Untuk teman-temanku Fatma, Ulfa, dan Icha, atas bantuannya selama 

perkuliahan dan pengalaman-pengalamannya.  
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mememani dalam berproses. 

       Skripsi ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, 

namun penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan 

saran sangat diharapkan untuk penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan pihak yang memerlukan. 
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