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memperoleh derajat kesarjanaan.  

2. Sepanjang sepengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain, kecuali yang disebutkan 

dan ditulis di daftar pustaka. 
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MOTTO 

 

Dan apabila hamba hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku maka (jawablah), 

bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang 

berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka memenuhi 

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka 

selalu dalam kebenaran. (QS. Al Baqarah : 186) 

 

“Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena 

itu jauh lebih baik bagimu” 

(Hadist Riwayat Bukhari) 

 

Nothing Last Forever We Can Change The Future (ALUCARD : MOBILE 

LEGEND) 

 

Setiap orang memiliki waktunya masing masing, ada beberapa hal yang tak usah 

dikejar mati matian. Apa yang sudah diwaktukan oleh Tuhan kepadamu akan 

datang kepadamu dengan sendirinya. Dalam menjemput dan menunggu waktu itu 

jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang orang disekitarmu dan buat setiap 

harinya berharga 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Terima Kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kelancaran 

kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

 Skripsi ini ku persembahkan untuk keluargaku yang selalu memberikan 

dukungan, semangat dan selalu mendoakan di setiap langkahku. Semoga kalian 

semua selalu diberikan kesehatan, kebahagian oleh Allah SWT 

Kepada dosen pembimbingku bu Inhastuti, yang telah membimbing dan 

memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini 

Dan kepada sahabat-sahabat saya yang selalu membantu dan memberikan 

semangat kepada saya dalam proses pengerjakan skripsi ini 

Alhamdulillahirobbil'alamin saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan orang-orang baik di sekitar saya 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamuaalaikum wr. wb, 

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah Nya. Tak lupa nikmat 

yang paling luar biasa yaitu nikmat iman dan nikmat islam yang diberikan kepada 

kita semua terutama diberikan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan 

penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Psikologi 

(S1).  

Peneliti mengaku dalam menyelesaikan penelitian ini banyak sekali 

rintangan dan halangan namun berkat bantuan, dorongan dan dukungan  serta 

motivasi yang diberikan oleh semua pihak secara moril dan materil maka 

halangan yang ada pun berubah menjadi terasa lebih ringan. Dengan kerendahan 

hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada :  

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

UNISSULA yang telah membantu dalam proses akademik maupun 

penelitian. 

2. Ibu Inhastuti Sugiasih S. Psi, M. Psi selaku dosen pembimbing dan dosen 

wali yang senantiasa mengajarkan dengan sabar, meluangkan waktu, serta 

menjadi pembimbing yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Terimakasih kepada para subjek penelitian maupun try out yang sudah 

bersedia meluangkan waktunya dan membantu mengisi skala, tanpa 

sumbangsih kalian skripsi ini tidak akan selesai. 

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah menjadi tenaga 

pengajar dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kini dan nanti. 

5. Bapak Ibu Staff TU serta perpustakaan, terimakasih atas bantuan dan kerja 

sama dengan memberikan kemudahan dalam mengurus skripsi ini hingga 

selesai. 
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6. Mama papa atas dukungan nya selama ini, yang selalu menjadi alasan peneliti 

ingin segera membahagiakan kedua orang tua. Semoga Allah selalu 

memberikan kesehatan, keluasan rezeki, umur panjang dan selalu dalam 

lindungan Allah.  

7. Terimakasih untuk sahabat sahabatku Kafa, Nofal, Azam, Basofi, Deni, 

Nayla, Aina, Aira, Nilam, Yusuf yang telah menemani, mendukung serta  

menjadi pengarah sekaligus membantu proses penyelesaian skripsi dan tugas 

tugas selama berada di Fakultaas Psikologi tercinta. 

8. Terimakasih untuk sahabat sahabat ku UKM Tarung Derajat UNISSULA 

Semarang, yang selalu mensupport dan mendukung dan terimakasih atas 

dorongan positifnya. 

9. Terimakasih untuk pelatih utama Tarung Derajat Kang Abas yang selalu 

menjadi penasehat dan selalu mengajarkan ilmu yang bermanfaat selama 

menjadi mahasiswa UNISSULA.  

10. Terimakasih untuk sahabat sahabat Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi atas 

pemberian ilmu dan pengalaman nya yang sangat berharga. 

11. Terimakasih untuk senior senior Fakultas Yasir Mubarok, Lana Nuruzzaman, 

Syihab yang selalu menjadi pengarah yang baik serta memberikan ilmu ilmu 

yang menjadikan peneliti terus ingin bermanfaat bagi orang banyak. 

12. Terimakasih untuk sahabat sahabat ku anak atas Boby, Adel, Rizq, Dwi, 

Fajar, Pepy, Tyo, Alif, Abe, Oka, Hasbi, Faizal, Fadil, Arum, Jeje yang selalu 

menghibur dengan lelucon lelucon lucu nya yang membuat penulis terhibur 

dan bersemangat lagi. 

13. Terimakasih untuk sahabat sahabat perumahanku atau teman ku semasa kecil 

Nuris, Riski yang selalu mengkoreksi dan menjadi tempat untuk saling 

belajar serta tempat bertukar pengalaman dan sharing ilmu yang bermanfaat. 

14. Terimakasih untuk Mutia Yasmin, Siska Margareta, Riyah, Dheanita, 

Rahmat, Ferix, Diana, Alfi Maslahatin, Putri Amanda, yang telah membantu 

dan melancarkan try out beserta penelitian yang saya lakukan. 

15. Terimakasih untuk teman teman kelas A yang telah membantu dan menemani 

selama perkuliahan berlangsung serta memberikan keceriaan kepada peneliti. 
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16. Terimakasih untuk teman teman seperjuangan RAS 14 yang selalu 

mendukung dan memberikan semangat. 

17. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Terimaksih atas bantuan, nasehat selama menempuh pendidikan S-1 di 

Fakultas Psikologi. 

 

Peneliti menyadari bahwa karya tulis ini tentunya memiliki kekurangan 

yang sangat banyak, dan jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap karya ini 

dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu Psikologi. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

 

 

 

Semarang , Oktober 2018 
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