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PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

  Ku Persembahkan dengan segenap hati karya sederhana ini

sebagai rasa syukurku kepada Allah SWT yang telah memberiku

petunjuk, kekuatan serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi

ini. 

Tak luputku  ucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang

tuaku

  yang selalu memberikan dukungan yang tiada henti dan doa

yang tulus yang terus mengalir.

Serta kedua kakakku Mbak Aunika Isna Hidayati dan Qonita

Rahmania

yang juga selalu memberiku dukungan.

dan juga kepada sahabat-sahabatku dan teman-temanku serta

Almamaterku Unissula.
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MOTTO

“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam

rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan

mudahkan baginya jalan ke Surga.

                                           (HR. Tirmidzi)

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia,

maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa

yang menghendaki kehidupan Akhirat, maka wajib

baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa menghendaki

keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”.

                                         (HR. Tirmidzi)

“Allah.. tiada yang mudah selain yang Engkau mudahkan, dan

Engkau jadikan kesusahan itu mudah jika Engkau

menghendakinya menjadi mudah”

(HR Ibnu Hibban dan Ibnu Sunni)
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullah Wa Barokatuh. 

Alhamdulillah hirobil alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas

limpahan rahmat dan anugerah-Nya kepada peneliti, serta yang

telah memberi kekuatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga

tugas  penulisan  skripsi  ini  dapat  terselesaikan.  Skripsi  ini

merupakan  tugas   akhir   yang   harus   ditempuh   untuk

menyelesaikan   program  S1   Psikologi   di  Universitas  Islam

Sultan Agung Semarang. 

Dalam   penulisan   skripsi   ini,   penulis   banyak   menemui

kesulitan  dan hambatan, namun karena petunjuk Allah SWT dan

bantuan  dari  berbagai  pihak,  maka  penulis  mampu  melalui

segala  rintangan  yang  ada.  Penulis  dengan  setulus  hati

menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

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

Psikologi  Universitas  Islam  Sultan  Agung  Semarang  yang

telah  memberikan  kelancaran  dalam  proses  penyusunan

skripsi ini.
2. Ibu  Luh  Putu  Shanti  K,  S.Psi,  M.Psi,  selaku  pembimbing

utama   yang senantiasa   sabar   dalam   mengarahkan,

memotivasi,   membagi   ilmu,   serta  membimbing  penulis

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Dwi Wahyuningtyas S.Psi, M.Psi dan Ibu Dra. Rohmatun,

M.  Si,  Psi  sebagai  dosen  wali  yang  juga  telah  banyak

membantu peneliti selama proses perkuliahan.
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4. Bapak  dan  Ibu  Dosen  Fakultas  Psikologi  UNISSULA  selaku

tenaga pengajar yang telah mencurahkan segenap ilmu dan

kemampuannya sehingga peneliti memperoleh  pengetahuan

serta  pengalaman  selama  menempuh  perkuliahan, teriring

doa semoga manfaat dunia akhirat
5. Bapak,  Ibu  Staff  TU  dan  Perpustakaan  Fakultas  Psikologi

UNISSULA, terima kasih atas berbagai bantuan administrasi.
6. Ibu  dan  Ayah  tercinta,  dan  juga  kedua  kakakku  Qonita

Rahmania  dan  Aunika  isna  Hidayati,  yang  tiada  hentinya

memberikan dukungan dan doa yang terus mengalir dengan

segenap  hati  dan  ketulusan,  sehingga  peneliti  dapat  lebih

kuat dan senantiasa sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga  Allah  SWT senantiasa  membalas  dan  memberikan

kesehatan,  kekuatan,  perlindungan  serta  cinta  dan  kasih

sayang yang tiada henti kepada mereka.
7. Terima kasih untuk subjek penelitian yang sudah membantu

dan  memberikan  ijin  untuk  melakukan  penelitian,  hingga

skripsi ini dapat selesai.
8. Kepada  Sahabat  terbaikku  Tania  dan  Ainy  ku  ucapakan

banyak terima kasih telah membantu dalam mencari subjek

penelitian,  sehingga  peneliti  dapat  menyelesaikan  proses

penelitian ini dengan baik.
9. Kepada Moh. Abdus Syakur,  sahabat terbaikku, ku ucapkan

terima kasih banyak telah memberikan waktu dan pikirannya

dalam membantu segala prosesnya.
10. Berbagai  pihak  yang  telah  membantu,  memberikan

dukungan serta doa kepada peneliti yang tidak dapat peneliti

sebutkan satu-persatu. 

Peneliti  menyadari  bahwa  skripsi  ini  jauh  dari  kata  sempurna  dan

masihbanyak   kekurangan.   peneliti   mengharapkan   kritik   dan   saran   dari

berbagai  pihak untuk  menyempurnakan   karya  ini.  Peneliti  berharap   semoga

skripsi  ini  dapatbermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan psikologi.
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Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, 29 Maret 2019

                                                               Salma Kholida
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