
i 
 

HUBUNGAN ANTARA RASA MEMILIKI DENGAN KOMITMEN 

ORGANISASI PADA PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  

 

 

Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Memperoleh derajat Sarjana Psikologi 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Amalia Fadila Fatmah 

(30701401409) 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  

SEMARANG 

 2019 

  



ii 
 

  



iii 
 

  



iv 
 

 

 

  

  



v 
 

PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim.. 

Dengan ridho dan pertolongan Allah SWT 

Kupersembahkan karya ini kepada: 

Kedua orang tuaku, Bapak H. Mukhson., S.Pd.i dan Ibu Hj. Wahyuningsih  

atas kesabarannya dalam mendidik, tiada hentinya mendoakan, serta 

memberikan dukungan dalam bentuk apapun sampai proses penyelesaian 

karya skripsi  ini. 

Kakaku yang juga selalu memahami, mendukung dan mendoakanku untuk 

terus berjuang menyelesaikan masa studi Strata 1. 

Almamater Fakultas Psikologi Unissula sebagai wadah dalam menimba ilmu 

sebanyak-banyaknya. 

Seluruh Oraganisasi Kemahasiswaan di Unissula yang penah saya ikuti ; 

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi, Badan Semi Otonom 

LEVIOSA Psikologi  dan Unit Kegiatan Mahasiswa Tarung Derajat yang telah 

menjadikan inspirasi atas di ambilnya permasalahan dan judul skripsi ini. 

Dosen pembimbingku yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan, 

doa, kesabaran dan segala bentuk dukungannya untuk menyelesaikan karya 

ini.    
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MOTTO 

 

 

 

 “ O my people! Work in your place (do your best, wherever you are), Surely i 

will too. So you will come to know soon.” – Tafsir Imam Iskender Ali Mihr  

“ Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan 

bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.” 

(Q,S Az-Zumar ; 39) 

 

 

“Rumangsa Melu Handarbeni Kudu Melu Hangrungkepi.  

Mulat Sariro Hangroso Wani” 

“Merasa ikut memiliki, Wajib ikut mempertahankan.  

Harus berani mengevaluasi diri” 

 (Tri Dharma Amerta, Pangeran Mangkunegara III) 

 

 

 

“ If you do nothing, nothing will be happen!. Do something to make it happen!.” 

(Penulis) 

 

 

“ La Hawla wa la Quwwata illa billah ” 

“ There is neither might nor power except wiith Allah “ 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

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

ridho-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad 

SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa dan menunjukan kita ke jalan 

yang dirahmati Allah. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang 

telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan berupa 

bimbingan, dorongan, dan motivasi yang mampu membuat penliti mempertahankan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan bangga dan rendah hati 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

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

Semarang yang telah membantu dalam proses akademik maupun penelitian. 

2. Ibu Erni Agustina Setiowati, S.Psi, M.Psi, selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan waktu dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, 

masukan, semangat atau motivasi, dan berbagi ilmu sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

waktunya dalam memberikan bimbingan akademik mulai dari awal semester 

perkuliahan hingga ditempuhnya masa studi ini. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Unissula selaku pengajar yang telah 

bersedia membagikan segenap ilmu dan kemampuannya sehingga peneliti 

mendapatkan bekal pengetahuan serta pengalaman selama menempuh studi 

ini. 

5. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Psikologi Unissula yang telah membantu 

dalam proses administrasi penelitian ini. 

6. Seluruh rekan rekan pengurus BEM Psikologi Unissula periode 2015-2016, 

BSO Leviosa Psikologi periode 2015-2018, Relawan Rumah Baca dan UKM 
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Tarung Derajat yang selalu memberikan dukungan, kesempatan kepada 

peneliti untuk mengembangkan diri dalam organisasi dan mengabdi 

pengalaman kepada masyarakat. Terima kasih telah menjadi partner organisasi 

yang luar biasa bagi penulis. 

7. Seluruh ketua dan anggota diseluruh Organisasi Kemahasiswaan atau Unit 

Kegiatan Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung yang telah bersedia 

menjadi sampel dalam pelaksanaan uji coba dan penelitian demi kelancaran 

proses skripsi ini. 

8. Bapak, Ibu, Kakak beserta keluarga besar yang selalu menjadi penyemangat 

hidup setiap saat dan setiap waktu. 

9. Sahabat-sahabat dan teman-teman terbaik yang selalu setia menemani proses 

susah dan senang selama berjuang bersama menimba ilmu dan dukungannya 

yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh teman-teman angkatan 2014 terutama Fakultas Psikologi Unissula 

yang telah memulai langkah bersama di dalam fase yang dinamai perkuliahan. 

Terimakasih sudah berproses dan membersamai langkahku dalam fase ini. 

11. Berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini dan 

memberikan dukungan, namun tidak bisa disebutkan satu persatu dalam skripsi 

ini. 

Semarang, 14 November 2019 

 

 

Amalia Fadila Fatmah 

 

 

 

 

 


