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PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya Surya Sartika, dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

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

pendapat yang pernah ditulis atau diterima oleh orang lain kecuali yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 

pustaka. 

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  

 

 

 

Semarang,  

Yang Menyatakan 

 

Surya Sartika  

 

 

 

 

 



MOTTO 

 

“Wa wa dha’naa anka wizrak. Alladzii anqadha zhahrak. ” 

“Dan (bukankah) Kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Yang 

memberatkan punggungmu..” 

(QS. Al-Insyirah [94] : 2-3) 

 

“Karena setiap manusia itu berbeda tidak perlu rasanya iri dengan orang lain. 

Semua akan sukses melalui jalannya masing-masing..” 

(Gita Savitri Devi) 

 

“Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas..” 

(Joko Widodo) 

 

“Don’t complain let the other people complain” 

(Jack Ma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHAN 

 

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta’ala 

dan shalawat salam kepada nabi Muhammad Shallahu’alaihi wa sallam, 

kupersembahkan karya kecilku untuk : 

Ayahku tercinta, bapak Basuki, pria terhebat dan begitu luar biasa yang selalu 

menjadi sumber insiprasi dan penyemangatku disaat kuliah. 

Almarhumah ibuku tersayang, ibu Rumini, yang selalu ku rindukan disetiap 

kelulusanku. 

Saudara tercinta yang selalu memberi semangat dan dukungan. 

Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi., M.Si.Psi selaku dosen wali yang telah 

membimbing saya selama kurang lebih 3 tahun dalam pengambilan mata kuliah.         

Ibu Erni A. Setiowati S.Psi, M.Si, dosen pembimbing yang selalu sabar, 

membimbing dan meluruskan yang salah. 

Seluruh dosen-dosen yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengajarkan 

ilmunya. 

Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.  

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala atas segala limpahan 

rahmat, hidayah serta inayah Nya untuk peneliti, sehingga tugas akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapat syafaat 

dari beliau.  

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat penyelesaian S1 

Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini terdiri dari 3 

bagian yaitu awal, inti dan bagian akhir. Banyak kesulitan dan hambatan yang 

ditemui dalam proses penyelesaian skripsi ini namun dengan petunjuk Allah 

Subhanallahu Wa Ta’ala dan dengan bantuan berbagai pihak, alhamdulillah 

skripsi ini mampu diselesaikan oleh peneliti.  

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa hormat, peneliti 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarya kepada :  

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

kemudahan dalam perijinan penelitian. 

2. Ibu Erni A. Setiowati S.Psi, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk terus membimbing, 

memberikan saran, dukungan dan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi 

ini diselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi., M.Si.Psi selaku dosen wali yang telah 

meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan 

berlangsung. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan 

ilmu dan pengalaman yang berharga kepada peneliti. 



5. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha dan Perpustakaan serta seluruh Karyawan 

Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan bantuan dan kemudahan 

dalam urusan administrasi. 

6. Kepala Sekolah dan guru-guru TK Islam Al-Madinah, yang dengan senang 

hati membantu peneliti dalam proses penelitian. 

7. Ayahku dan Almarhumah ibuku yang selalu memberikan doa, semangat dan 

dukungan untuk saya. Saudaraku yang selalu menjadi panutan yang baik. 

8. Duhita, Endang, Fia, Hannan, Rani, Yuli yang menjadi observer selama 

penelitian. Terima kasih telah menjadi observer yang hanya dibayar nasi 

kuning dan donat setiap paginya.  

9. Supri yang selalu memberikan tumpangan untuk menyelesaikan masa 

perkuliahan selama 6 semester. 

10. Rahasia Negara, Fantastic Six, Magang Alexis, Observer Amatir, Psychology 

Parenting F, yang telah menjadi rumah selama saya di kota Semarang. 

11. Terima kasih kepada teman-teman organisasi yang telah membuat saya lebih 

dewasa dan berkembang dari sebelumnya. BEM, SEMA, AGGREGATE, 

SEMA PT. 

12. Hannan Zaghlady, sahabatku yang pertama kali ku panggil kau dengan 

sebutan sahabat didalam skripsiku. Terima kasih telah berada disampingku 

saat aku butuh uang, butuh tumpangan, butuh helm, butuh nasi dan lauk, 

butuh laptop, butuh observer, butuh tempat tidur waktu magang, butuh 

identitasmu untuk pembuatan stnk motorku, butuh solusi atas segala 

permasalahan. Terima kasih, semoga Allah selalu menjaga mu dan 

keluargamu serta kesuksesan berada didekat kita selalu dunia dan akhirat. 

Amin YRA. 

13. Sahabatku sewaktu ngekos Duhita Maduraras dan Fitri Febrina Asmarani, 

terima kasih telah ngekos bersama ku. Terima kasih mau direpotkan selama 



aku ngekos. Terima kasih telah menerima ngorok dan kentutku disetiap 

paginya. Terima kasih telah menjadi setengah kasur dan makanku.  

14. Sahabatku tapi bukan sahabatku Zarda Alifia yang selalu sabar menghadapi 

emosiku, yang selalu kupukul kalau salah, partner DP Mall. 

15. Terima kasih kepada Ika Novita, Saka Dewi, Widyawati yang telah 

membiarkanku menyiksa kalian kalo lagi gemes. 

16. TIFUUY yang selalu memberikan semangat dari Medan ke Semarang. 

17. Especially Dheahany Dara Vina, kita pasti lulus, bakal lulus dan akan lulus.  

18. Terima kasih adik-adik ku Rizka, Nay, Rima. Semoga kalian lulus dengan 

nilai terbaik. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. 

19. Teman-teman kelas C yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. 

20. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 (RAS).  

21. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada 

peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas 

dukungannya.  

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan 

sungguh-sungguh. Semoga dengan keterbatasannya, skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

Psikologi dan semua pihak yang membutuhkan.  

            Semarang, 24 September 2018 

  

                          Surya Sartika 

 


