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PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya 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, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan 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 isi pernyataan ini, maka saya 

bersedia dersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

 

Semarang, 

 

 

Sarah Ayu Dwi Rizki 

30701401546 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTTO 

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”  

(Q.S Ar Ra’d 11) 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” 

(Q.S Al Baqarah 216) 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 

(Q.S Al Baqarah 286) 

 

“ Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada 

ilmu pengetahuan” 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk Kedua orang tua ku 

(Saefuri dan Gendri) 

Dan 

Kakakku tercinta  (Afnita Ayu) 

serta 

Almamater tercinta Fakultas Psikologi UNISSULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan ridho yang 

diberikan kepada penulis sehingga karya sederhana ini mampu penulis selesaikan 

sebagai salah satu syarat guna mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi. Penulis 

mengakui bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Adanya doa, 

dukungan dan bantuan dari semua pihak akhirnya karya sederhana ini bisa penulis 

selesaikan. Penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Islam Sultan Agung Semarang 

2. Ibu Titin Suprihatin S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan  tenaga, bersabar membimbing, memberi pengalaman 

yang luar biasa kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan 

baik. 

3. Ibu Dra Rohmatun M.Si  dan Ibu Dwi Wahyuningsih Choiriyahn S.Psi, M.Psi 

selaku Dosen Wali yang telah banyak mengarahkan, membimbing dan memberi 

pemahaman kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Fakutas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang selaku tenaga pengajar yang telah memberikan banyak ilmu dan 

pengalaman kepada penulis. 

5. Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin untuk 

melakukan penelitian kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi. 



6. Mahasiswa Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

bersedia menjadi responden sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi.  

7. Bapak dan Ibu Staff  TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah membantu proses administrasi selama 

perkuliahan dan skripsi. 

8. Kedua orang tuaku yang telah sabar mendoakan, membimbing dan memberi 

pengalaman hidup yang luar biasa kepada penulis sehingga skripsi ini cepat 

terselesaikan. 

9. Saudara ku Afnita Ayu yang selalu memberi semangat kepada penulis. 

10. M ilham BS yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

11. Sahabatku Tabita, Izza, Ica, Mba Ias, Woro, dan Ria yang telah memberi 

semangat dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi. 

12. Teman-teman seperjuangan Irsa, Pipit, Yuli, Putri, Sierly, dan Heni yang telah 

menemani dan memotivasi penulis dari awal perkuliahan hingga lulus. 

13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama penulis 

menyelesaikan pendidikan S-1. 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis 

sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan 

skripsi ini. Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bag perkembangan ilmu 

psikologi khususnya bidang pendidikan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

                           Semarang,  

 

 

                                 Penulis 
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