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MOTTO

“La haula wala quwwata illa billah”

“Do it now or never!”

“Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.”

“Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya.Setiap

waktu Dia dalam kesibukan.Maka nikmat Tuhanmu yang manakah

yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya

kepadamu wahai (golongan) manusia dan jin!Maka nikmat Tuhanmu

yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S Ar-Rahman, ayat :29-32)
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PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, 

Alhamdulillah, saya persembahkan karya ini yang

paling utama kepada Mamadan Papa karena berkat do’a,

dukungan dan materiil dari mereka saya bisa

merampungkan karya ini.

Teruntuk adik-adikku, saudara dan teman-temanku

yang senantiasa memberikan do’a, semangat dan

dukungan selama proses penyelesaian karya ini. 

Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu

serta selalusabar dalam membimbing dan memberikan

arahan sepanjang pengerjaan karya ini.

Serta Almamater Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang

telah menjadi tempat saya menimba ilmu.
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KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdullilahirobbil ‘alamin, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu

wa  Ta’ala  atas  rahmat,  hidayah,  dan  ridho-Nya  yang  telah  diberikan  kepada

penulis sehingga penyusunan skripsi ini mampu terselesaikan. Sholawat beserta

salam  senantiasa  penulis  haturkan  kepada  beliau  Nabi  Agung  Muhammad

Shallallahu Allaihi Wassalam beserta para sahabat-sahabatNya yang kita nanti-

nantikan syafa’atnya di hari akhir kelak, aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang

telah  mendukung  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.Dukungan  berupa

bimbingan dan motivasi yang diberikan secara moril dan materil yang membuat

penulis bisa mempertahankan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis

dengan bangga dan rendah hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:

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

Unissula sekaligus Dosen Wali penulis, yang telah memberikan saran serta

arahan  selama  menempuh  pendidikan  di  Fakultas  Psikologi,  serta  telah

memberikan  ijin  untuk  melakukan  penelitian  di  lingkungan  Fakultas

Psikologi.

2. Ibu Agustin Handayani, S.Psi, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang

selalu sabar mengajarkan kata demi kata, meluangkan waktu, serta menjadi

pembimbing yang bijaksana sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. Bapak dan Ibu  Dosen Fakultas  Psikologi  Unissula  selaku tenaga pengajar

yang  telah  bersedia  berbagi  segenap  ilmu  dan  kemampuannya  sehingga

penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama menempuh studi.

4. Kepada  seluruh  respondenku  yang  sudah  mau  memberikan  bantuan  dan

terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Psikologi Unissula yang sudah membantu

saya  dalam  administrasi  keuangan,  peminjaman  buku  perpustakaan, dan

membuat surat ijin dalam penelitian.
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6. Mama  dan  Papa  tercinta,  yang  selalu  memberikan  do’a,  kasih  sayang,

kesabaran  dalam mendidik,  membimbing  dan memberikan dukungan  baik

secara  moril  maupun  materil  disepanjang  hidupku.  Tiada  balasan  yang

setimpal untuk seluruh pengorbanan dan perjuangan kalian, melalui skripsi

ini penulis berharap bisa memberi sedikit rasa bangga bagi mama dan papa

terhadapku dengan mempersembahkan gelar Sarjana untuk Mama dan Papa.

Segala hormat dan kasih sayangku untuk Mama dan Papa tercinta. Semoga

Mama dan Papa selalu diberi kesehatan, diberi kelimpahan rezeki yang halal

dan berkah, dan selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga putrimu ini bisa

terus membanggakan kalian dunia-akhirat, aamiin.

7. Kepada keluargaku tercinta, Mbah Kakung, Mbah Uti, Bulik Titin, Arul, Dek

Chan, Keisya, dan Nailna yang selalu memberikan dukungan semangat serta

motivasi selama ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan,

dan selalu dilingungi oleh Allah, aamiin.

8. Teruntuk  seseorang  yang  berarti  bagiku,  yang  selalu  sabar  menemani,

menghibur,  memberikan  dukungan  dan  meyakinkan  skripsi  ini  dapat

terselesaikan dengan baik.  Semoga selalu diberi  kesehatan,  keberkahan dan

selalu dalam lindungan Allah, aamiin.

9. Sahabatku tersayang Legita Putri, Bunda Mut, Ikhda yang selalu membantu

dan mengajariku saat menemukan kesulitan dalam proses penyusunan skripsi

ini  dan selalu memberikan motivasi  untuk segera  menyelesaikan skripsiku.

Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah,

aamiin.

10. Teman-teman “Yeppeun Yeojja”, Fitriana Millisani, Halimatus Sa’diah, Hilma

A’yunina, Ikke Maulida Fitria Ningrum tersayang yang selalu setia dari awal

sampai  akhir  menemani  dari  semester  satu  sampai  sekarang,  memberikan

bantuan serta dukungan dalam menyusun skripsi  ini,  membuat  tertawa dan

sejenak melupakan stres terhadap skripsi,  terimakasih banyak untuk kalian.

Semoga  kalian  semua  selalu  diberikan  kesehatan,  kesuksesan  untuk  kita

semua dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah, aamiin.
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11. Teman-teman  Fastco 2015  yangtelah  memberikan  banyak  bantuan  dan

informasi  mengenai  skripsi,  memberikan  bimbingan  dan  dukungan  kepada

saya selama delapan semester kuliah di Fakultas Psikologi Unissula.

12. Teman-teman  Raiser 2015  yang juga sebagai responden pada penelitian ini,

terimakasih  banyak  sudah  mau  direpotkan  dan  bersedia  untuk  menjadi

responden.  Terimakasih  juga  karena  telah  banyak  memberikan  bantuan,

pengetahuan, dan dukungan kepada saya saat mengerjakan skripsi. Semoga

teman-teman  Raiser diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan

skripsi, aamiin.

13. Teman-teman  satu  bimbingan  skripsi  Bu  Agustin  yang selalu  memberikan

dukungan dan saling membantu agar skripsi ini bisa cepat terselesaikan.

14. Kepada kakak tingkat yang sudah memberikan dukungan dan bantuan untuk

mengajarkan kesulitan saat membuat skripsi ini.

15. Teman-teman  kos,  dan  bapak-ibu  kos  Mulyo  Ayem,  terimakasih  telah

memberikan dukungan dan bantuan selama kos di Mulyo Ayem.

16. Kepada seluruh jasa  foto copy dan  print yang selalu membantu saya dalam

proses  printing dan penyelesaian skripsi. Semoga usaha yang tengah dijalani

selalu diridhai dan diberkahi oleh Allah, aamiin. 

Skripsi  ini  telah  dikerjakan  dengan proses  penyelesaian  yang  sungguh-

sungguh dan sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis tetap menyadari bahwa

skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini

dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan

semua pihak yang tertarik dengan ilmu ini.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, April 2019

Penulis

10


	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR

