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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Nur Nija dengan penuh kejujuran dan

tanggung jawab menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah 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/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 derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, Agustus 2018

Yang menyatakan

Nur Nija

30701401518
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MOTTO

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama

dengan siksaan yang ditimpahkan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar,

sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”

(An-Nahl : 126)

“Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang

manahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai

orang-orang yang berbuat kebaikan” (Ali-Imran : 134).

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah

dengan daratan” (Christopher Colombus).
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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada
kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan doa,

dukungan serta kekuatan.
Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan,

koreksi, perhatian, nasehat dan semangat dengan penuh
kesabaran dalam mendampingi selama mengerjakan skripsi ini.

serta almamaterku tercinta fakultas psikologi UNISSULA
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alikum Wr.Wb

Bismillahiroahmanirroahim

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

karuniahnya yang diberikan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi

ini yang merupakan tugas akhir guna mencapai derajat Sarjana Psikologi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti mengakui dalam perjalanan penelitian ini peneliti banyak

mengalami kendala dan rintangan namun berkat dukungan, doa dan bantuan dari

semua pihak, sehingga peneliti mampu menyelesaiakan karya sederhana ini. Pada

kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan

terimakasih kepada :

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus merupakan Dosen

Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam proses

penyusunan skripsi ini serta senantiasa memberikan bimbingan, arahan,

nasehat, saran dan semangat dengan penuh kesabaran bagi peneliti demi

terselesaikanya karya ini dengan baik.

2. Ibu Luh Putu Shanti, S.Psi, M.Psi selaku Dosen Wali yang telah membantu

mengarahkan peneliti ketika menempuh perkuliahan.

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

Semarang selaku tenaga pengajar yang telah memberikan banyak ilmu dan

pengalaman kepada peneliti

4. Mahasiswa Univerrsitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah bersedia

menjadi responden sehingga membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi

ini

5. Bapak dan Ibu Staf TU serta perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam

proses mengurus administrasi selama perkuliahan dan skripsi.
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6. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan, memberikan nasehat

serta arahan yang tidak pernah merasakan lelah sehingga skripsi ini cepat

terselesaikan.

7. Mas aza dan kedua adiku yang selalu sabar membantu dan memberikan

semangat kepada peneliti.

8. Bella, Dewin, Dika, Azizah, Ririn, Risky, Afifah, dan Dini yang mau

direpotkan untuk menemani dan membantu selama proses penelitian serta

selalu memberikan semangat dan motivasi selama mengerjakan skripsi.

9. Teman-teman seperjuangan bimbingan Pak Seno Mbak Kiki, Mbak Mega,

Mbak Muna, Mba Aminah, Rifqi, Saka, Heni dan Dila yang selalu

memberikan dukungan dan saling membantu agar skripsi ini cepat

terselesaikan.

10. Teman-Teman RAS 14 khususnya kelas B yang juga teman seperjuangan

yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti.

11. 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 bagi perkembangan

ilmu psikologi khususnya bidang pendidikan.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, Agustus 2018

Penulis


