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PERNYATAAN  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, Nur Azizah Jamal dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.  

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

yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

3. Jikaterdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.   

 

 

Semarang, 1 Oktober 2018 

 

 

     Nur Azizah Jamal  
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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan 

inayah-Nya kepada peneliti serta yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, 

dan kelancaran sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan sesuai dengan 

harapan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan proram 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 peneliti 

mampu melalui segala hambatan yang ada. Dukungan berupa bimbingan, 

dorongan, dan motivasi membuat peneliti bisa mempertahankan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan bangga dan rendah hati menyampaikan 

rasa terimakasih kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Erni Agustina Setyowati., S.Psi, M.Psi, selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan saran serta 

dukungan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi berlangsung.  

3. Ibu Luh Putu Shanti Kusumaningsih., S.Psi, M.Psi, selaku dosen wali yang 

telah bersedia meluangkan waktu kepada peneliti selama proses perkuliahan.  

4. Kepala Sekolah dan Guru di SMK Negeri 10 Semarang, SMK Cut Nya‟ Dien, 

SMA Sultan Agung 3, SMA Al-Fattah yang telah memberikan izin sehingga 

peneliti dapat melakukan penelitian dengan sukses. 

5. Siswa SMA Al-Fattah, SMA Sultan Agung 3, SMK Cut Nya‟ Dien, dan SMK 

Negeri 10 Semarang yang telah bersedia menjadi subjek penelitian 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama 

menuntut ilmu.  

7. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Psikologi Unissula 

yang telah memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan  selama ini. 
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8. Ayahku Jamaluddin, ibuku Darmawati dan adikku Abdul Hadi Jamal yang 

senantiasa memberikan dukungan, doa, semangat, serta dukungan tak terbatas 

demi kelancaran dan kesuksesan peneliti. 

9. Kakek Hj. Patang Daeng Malandre dan nenek Hj.Hana senantiasa 

menyemangati peneliti selama penyusunan skripsi.  

10. Hilma Novianti, Bayu Pujo Sakti, Nurul Mufidah, Lia Atsniyah, dan Maulida 

Edlin yang selama ini membantu peneliti dalam proses penelitian. 

11. Teman-teman dari Pengurus Senat Mahasiswa Psikologi Unissula 2016-2017 

(Periode Mas Kafa) yang selalu menjadi tempat berbagi pengalaman. 

Terimakasih telah menjadi tim kerja sama yang solid. 

12. Keluarga besar Psikologi Angkatan 2014 (RAS 14) terutama kelas B yang 

telah menjadi teman perjuangan selama menempuh pendidikan di Fakultas 

Psikologi serta mendukung peneliti selama penulisan skripsi. 

13. Gengs Family Rudhy, Marni, dan Ricka yang senantiasa menghibur peneliti 

dikalah senang ataupun susah.  

14. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari peneliti selama ini yang 

tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa 

diharapkan guna terciptanya kesempurnaan dikemudian hari. Penulis berharap 

agar karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya 

pada bidang psikologi. 

      Semarang, 19 September 2018  

 

     Nur Azizah Jamal  

 

 

 



  

vii 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 

Kupersembahkan karya skripsi ini kepada: 

Ayahku Jamaluddin, ibuku Darmawati serta adikku Abdul Hadi Jamal yang 

selalu memberikan segala doa, motivasi, dukungan serta kasih sayang yang tak 

terhingga sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Keluarga besarku kakek Hj. Patang Daeng Malandre dan nenek Hj. Hana yang 

senantiasa memberikan dukungan dan support yang tak terhingga selama ini. 

Dosen pembimbing ibu Erni Agustina Setyowati., S.Psi.,M.Psi yang senantiasa 

memberikan arahan, bimbingan dalam megerjakan skripsi. 
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MOTTO 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah maha 

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. 

(QS. Al-Baqarah:26) 

 

Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah 

untuk dirinya sendiri. 

(QS Al-Ankabut 29, ayat 6) 

 

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 

kembali setiap jatuh. 

(Muhammad Ali) 

 

Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu 

untuk gagal. 

(Bill Cosby)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


