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PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

Bapak, Ibu, Kakak yang tak pernah berhenti menyayangiku,
yang selalu memberikan do’a, semangat, dukungan yang

tak pernah putus dari aku kecil hinnga saat ini. I Love You!

Untuk semua yang memberikan dukungan, motivasi, semangat yang tak pernah putus,
dan semua yang kusayangi, terimakasih semua!

Almamater Fakultas Psikologi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
yang telah menjadi tempatku menimba ilmu
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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 orang-

orang yang beriman.”
(Q.S. Al-Imran: 139)

Sesungguhnya jiwa itu bagaikan kaca, dan akal pikiran, bagaikan lampunya dan
hikmah (kebijakan) Allah bagaikan minyaknya, dan jika ia padam kamu menjadi

mati
(Ibnu Sina)

Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm
(Winston Churchill)

Berubah untuk masa depan
(penulis)
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan

petunjuk serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir ini. Dimana tugas akhir ini adalah persyaratan untuk

menyelesaikan studi di Fakultas Psikologi jenjang Strata-1 Universitas Islam

Sultan Agung.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam

menyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah

banyak memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan. Dalam kesempatan ini

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Ibu Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si, Psi selaku dosen pembimbing I dan Ibu

Diany Ufieta Syafietri, M.Psi, Psikolog selaku pembimbing II yang telah

memberikan pengarahan, bimbingan, serta masukan selama pelaksanaan

tugas akhir dan penelitian serta penulisan laporan.

3. Ibu Titin Suprihatin, S.Psi , M.Psi, selaku dosen wali yang telah bersedia

meluangkan waktu, mengarahkan, serta memberi dukungan kepada peneliti

selama proses perkuliahan berlangsung serta penyelesaian tugas akhir.

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

yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada

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. Bapak dan Ibu tercinta dan tersayang yang telah banyak memberikan cinta,

kasih, sayangnya dan tak pernah berhenti kiriman doanya kepada penulis,

hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
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7. Saudara penulis Wiedha Agust Ike Mardhika, S.Kom yang selalu

memberikan semangat, dorongan, keceriaan dan mengganggu penulis dalam

menyelesaikan tugas akhir ini, serta bagi kakak, adik, dan saudara-saudara

penulis lain yang selalu memberi semangat dan meminta penulis untuk segera

menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Sahabat-sahabat ku D’amitie, Rastini S.Kep, Rahmayanti Nur Vitanona,

Amd, dan Erin Susanti, S.E yang selalu memberikan dorongan, semangat,

serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis baik dalam menyelesaikan tugas

akhir maupun tidak, dan semangat dorongan untuk menyelesaikan tugas

akhir. Terimakasih kawan!

9. Sahabat seperjuangan Lailatul Fajri, Aisyah Rahmawati, Mardyana Alzuma,

M. Rifqy yang selalu memberikan dukungan, canda tawa selama perkuliahan

sampai penyelesaian tugas akhir, dan pengalaman luar biasa bersama kalian.

Terimakasih kawan!

10. Teman magang yang luar biasa Anita Fitriani, Lifna Noor Wahyuni, dan

Maulida Layli yang selalu siap sedia dalam segala hal dari hal-hal kecil

sampai yang besar saat magang maupun kegiatan luar magang, yang selalu

memberikan dukungan, semangat, motivasi dan suka duka canda tawa yang

luar biasa. Terimakasih kawan!

11. Teman satu bimbingan, Kurnia, Ashfi, Mbak Isti, Dini yang selalu saling

memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini, yang selalu

memberikan informasi bimbingan, dan lainnya. Semangat terus!

12. Teman-teman seangkatan 2014 “RAS’14” khususnya kelas A yang juga

teman seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan, dan banyak

pengalaman selama kuliah kepada saya. Terimakasih banyak.

13. Bagian Psikologi Polda Jateng sebagai tempat magang yang memberikan

ilmu didunia pekerjaan, memberikan semangat, dukungan, pengalaman tidak

terlupakan saat magang atau saat diluar magang, dengan kekeluargaan yang

kental dan pernah menjadi bagian dari psikologi polda adalah pengalaman tak

terlupakan. Terimakasih Bapak, Ibu, Mbak, Adek dan Pakde!



ix

14. Teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu

persatu, terimaksih atas bantuan dan dukungannya selama ini hingga

terselesaikannya tugas akhir ini, semoga Allah SWT memberikan balasan

yang sesuai atas jasa dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa tentunya

tidak akan luput dari kekurangan dan keterbatasan. Maka dengan segenap

kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat

menyempurnakan penulisan ini sehingga dapat bermanfaat dan berguna untuk

pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Juli 2018

Penulis


