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MOTTO
“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah
hingga ia pulang”
(HR.Turmudzi)
“Merantaulah! Orang berilmu dan beradab tidak diam di kampung halaman.
Tinggalkan negerimu dan hidup di negeri orang (asing)”
(Imam Syafi’i)
“Kamu akan selalu punya tempat untuk pulang, memiliki rindu yang harus
dituntaskan, serta memiliki agenda untuk menghabiskan liburan”
(Anonim)
“Nahkoda yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang, tapi lahir di laut yang
penuh dengan ombak dan badai”
(Aditya Hadi)
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya
kepada peneliti, serta yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga
penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Skripsi
ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program S1
Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan didalam pengerjaan
skripsi ini, namun atas petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak,
peneliti mampu melalui segala hambatan yang ada. Dukungan yang didapat oleh
peneliti dapat berupa bimbingan, dorongan, dan motivasi yang membuat peneliti
dapat tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan bangga dan
rendah hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1. Bapak Ruseno Arjanggi,S.Psi.,MA selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen wali yang
senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta dukungan
selama proses kuliah berlangsung
2. Bapak Joko Kuncoro,S.Psi.,M.Si selaku dosen pembimbing yang
senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan
masukan serta dukungan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi
berlangsung.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga
pengajar yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan
pengalaman untuk peneliti selama menuntut ilmu
4. Bapak dan ibu staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas
Islam Sultan Agung Semarang terimakasih atas bantuan dan kerjasama
dalam memberikan kemudahan sehingga penelitian ini dapat berjalan
lancar.
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5. Ibu, ayah, dan adek Jihan yang selalu bersedia dan tidak pernah berhenti
untuk selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan baik secara
materi maupun moral.
6. Keluarga kecil DVGG dan Amel terimakasih telah memberikan semangat
dan saling menguatkan satu sama lain
7. Sahabat-sahabat yang ada di Baturaja yang tidak bisa disebut satu persatu
terimakasih selalu memberikan dukungan untuk penulis
8. Sahabat-sahabatku Nisa, Silia, Fifi dan teman-teman seperjuangan
RAISER 2015 lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, yang selalu
memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
9. Berbagai pihak lain yang telah membantu dan terlibat didalam penelitian
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguhsungguh. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh
dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu psikologi dan semua pihak yang tertarik dengan ilmu ini
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