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MOTTO 

 

“Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang 

yang sombong lagi durhaka” 

(QS Maryam : 14) 

 

“Peran orang tua sangatlah diperlukan dalam mengarahkan impian, tapi tidak 

baik jika terus memaksakan hal yang tidak diinginkan anak” 

(Nadya Priscillia Syarafina) 

 

“When you love what you have, you have everything you need” 

(Nadya Priscillia Syarafina) 

 

“Be you, own your flaws” 

(Nadya Priscillia Syarafina) 
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memberi dukungan, perjuangan, pengorbanan, dan menyemangatiku dalam 

proses penyelesaian karya ini. 

 

Adik-adikku yang mendo’akanku, dan selalu menyemangatiku untuk segera lulus. 

 

Almamater Fakultas Psikologi Unissula sebagai wadah untuk menimba ilmu 

sebanyak-banyaknya. 

 

Dosen Pembimbingku Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi yang telah bersedia 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

      Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 
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mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sehingga semua hal yang terasa berat menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, 

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., M.A selaku Dekan Fakultas Psikologi 
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memberikan ilmu serta arahan dalam proses akademik maupun penelitian. 

2. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi selaku dosen pembimbing skripsi 

yang selalu sabar dalam mengajarkan kata demi kata, memberikan 

dorongan, motivasi, dan perhatiannya serta menjadi pembimbing yang 
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kerjasamanya dalam proses penelitian skripsi ini. 
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penulisan skripsi ini. 
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motivasi, serta selalu mengingatkanku untuk mengingat Allah SWT. 

9. Adik – adikku Ismail, Idos, dan Rama, terimakasih dek sudah selalu 

mendo’akan dan memberi semangat untuk cepat-cepat lulus. 

10. Terimakasih untuk Lola, Nadia Salsabila, Nashikhatul Karimah, Maulida 

Edlin yang telah bersedia membantu terlibat saat pengambilan data dalam 

penelitian skripsi ini. 

11. Terimakasih untuk Intan dan Rifky yang telah membantu dalam proses 
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