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MOTTO
“…..dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang amat buruk
(Q.S Al-Israa’ : 32)”
“…..dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di
antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika
keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah nereka.
Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang
(Q.S An-Nissa : 16)”
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PERSEMBAHAN
Karya ini ku persembahkan kepada semua pihak yang telah
membantu selama menjalani proses ini. Terutama kepada Bapak
dan Ibu yang tak pernah lelah menyemangati dan terus memberi
motivasi kepada saya untuk selalu melihat ke depan. Kepada
kakak-kakak saya yang menenangkan saya melalui cerita mereka
ketika berada di posisi saya serta kepada adik saya yang selalu
memberi dukungan.
Kepada teman-temanku yang sabar mendengarkan keluh kesahku
dan selalu mengatakan semua akan baik-baik saja.
Tak lupa karya ini ku persembahkan kepada dosen pembimbing
yang dengan sabar telah membimbing penulis yang banyak
salahnya ini, kepada Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi serta kepada
Bapak Zamroni S.Psi, M.Psi. Jasa Ibu dan Bapak sangat besar pada
selesainya skripsi ini.
Dengan penuh rasa syukur saya persembahkan karya ini untuk
semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyelesaian karya
tulis.
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, hidayah dan ridho yang telah
diberikan kepada penulis sehingga karya yang sederhana ini mampu penulis
selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi.
Penulis mengaku dalam proses penulisan ini banyak rintangan yang datang,
namun berkat bantuan, dukungan, dorongan dan motivasi yang diberikan oleh
semua pihak secara moril dan materil. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati
penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:
1.

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Bapak
Ruseno Arjanggi, S.Psi,M.A yang telah membantu dalam proses akademik
maupun penelitian.

2.

Ibu Dra. Rohmatun, M.Si dan Bapak Zamroni S.Psi, M.Psi selaku dosen
pembimbing skripsi yang telah sabar membantu serta membimbing penulis,
meluangkan waktu dan tenaganya pada proses pembuatan penelitian ini.

3.

Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi,M.A selaku dosen wali yang senantiasa
membimbing selama proses perkuliahan ini.

4.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang selaku tenaga pengajar telah bersedia berbagi ilmu yang bermanfaat
sehingga penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama
menempuh studi.

5.

Kepada bapak kepala sekolah SMA X Demak yang telah mengijinkan untuk
melakukan penelitian ini.

6.

Kepada bapak dan ibu yang selalu mendoakan, mendukung dan mengarahkan
anak-anaknya hingga kelak dapat meraih impian masing-masing.

7.

Kepada ketiga kakak-kakaku dan adikku yang turut menyemangati dan
menghiburku apapun yang terjadi dalam segala situasi dan kondisi. Mari sukses
bersama-sama.

8.

Sahabat-sahabat yang selalu hadir dalam keadaan apapun yang telah menjadi
tempat curhat dan selalu menyuntikkan semangat, tanpa kalian aku bukan apa-
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apa yaitu Ichdha Sausan Zahraningsih, Dewi Riskaya Astuti, Fitria Dian
Kusumaningrum, Dyah Wulan Yuliani, Iga Mangesthi Suluhing Nurthiani,
Hana Nurlaeli Fadhillah, Gisma Dian Wardayani.
9.

Sahabat ku yang selalu bersama-sama dari SMA sampai kuliah di universitas
yang sama meskipun berbeda-beda fakultas yaitu Ella Novianti, Nurul
Rohmawati, Adi Setiawan, M. Afif Al-Fatah.

10. Keluarga Psikologi Angkatan 2015, khususnya kelas B terimakasih
kebersamaan dan kekompakan nya. See you on top!
11. Kepada Donge, Enyuk dkk yang membuat saya selalu termotivasi untuk
menyelesaikan skripsi agar secepatnya bisa bertemu kalian lagi.
12. Kepada seluruh siswa SMA X Demak yang telah membantu mengisi skala
penelitian.
Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, untuk itu
penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna
penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini bermanfaat bagi
perkembangan ilmu psikologi.
Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 24 Juni 2019

Dian Suci Pratiwi
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