
i

KECEMASAN BERKOMUNIKASI DIDEPAN UMUM DITINJAU DARI

TIPE KEPRIBADIAN INTROVERT DAN EKSTROVERT PADA

MAHASISWA ANGKATAN 2017UNIVERSITAS ISLAM SULTAN

AGUNG SEMARANG

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1)

pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Disusun Oleh:

Nur Afifah Yuniar

30701401513

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2018



ii



iii



iv



v

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)

yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Terjemahan Al-Qur’an Surah Alam Nasyrah ayat 6-8)

“We cannot not communicate”

( A.Samover )

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan

rasa percaya pada diri saya sendiri”

( Muhammad Ali )
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