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PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karyaku ini kepada : 

Mama, papa, dan adikku yang selalu memberikan doa, motivasi, serta 

kasih sayang yang tiada hentinya kepadaku. Terimakasih mama, papa, 

dan adikku atas semua yang kalian berikan, maka ku persembahkan 

karyaku ini untuk kalian. 

Dosen pembimbingku ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi,.M.Si yang telah 

memberikan banyak waktu, ilmu, serta arahan selama penyelesaian 

karya ini. 

Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

menjadi tempatku menuntut ilmu dan mendapatkan banyak 

pengalaman yang berharga 
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MOTTO 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-

orang yang beriman”. 

(QS. Ali Imran : 139) 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ucapkanlah perkataan yang benar”. 

(QS. Al-Ahzab : 70) 

 

“Berikhtiar, bertawakal, maka akan ada kebaikan didalamnya”. 

(Artika Rosita Putri) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaiku Wr. Wb 

      Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah serta karuniaNya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan derajat S-1 sarjana Psikologi di 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

      Peneliti mengakui banyak menemukan berbagai kesulitan dan kendala dalam 

menyelesaikan skripsi, namun berkat petunjuk dari Allah SWT dan dukungan 

serta motivasi dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam 

proses akademik maupun penelitian.  

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

telah meluangkan waktu untuk menjelaskan dan membimbing dengan baik 

dalam proses membuat skripsi, serta memberikan motivasi dan perhatiannya 

sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Agustin Handayani, S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang senantiasa selalu 

membantu, memberikan saran, serta perhatiannya kepada peneliti selama 

mengenyam pendidikan di Universtas Islam Sultan Agung. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan 

ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat kepada peneliti. 

5. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha dan Perpustakaan serta seluruh Karyawan 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan 

berbagai kemudahan dalam proses administrasi dari awal kuliah sampai 

terselesainya skripsi ini. 

6. Siswa-siswi SMA Negeri 10 Semarang yang telah melungkan waktu untuk 

menjadi subjek penelitian. 
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7. Seluruh peneliti sebelumnya yang telah memberikan kemudahan sehingga 

peneliti dapat mengakses teori-teori dengan mudah. 

8. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru BK SMA Negeri 10 

Semarang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan 

penelitian sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. 

9. Papa dan Mama tercinta, terimakasih banyak atas doa yang tidak pernah 

berhenti untuk kesuksesan saya, dan selalu memberikan kasih sayang serta 

dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 dengan baik. 

10. Mas Iwan, Mba Binta, Mba Fia, dan Mba Mila yang telah mendoakan dan 

memberikan semangat kepada saya agar diberikan kemudahan dalam 

menyelesaikan skripsi. 

11. Sahabat saya Asfirotun Ulfiah dan Fikri terimakasih banyak sudah selalu ada 

untuk membantu saya dari awal pembuatan skripsi sampai terselesainya 

skripsi ini serta selalu menjadi pendengar yang baik dan mendukung saya 

ketika semangat saya menurun untuk menyelesaikan skripsi. 

12. Keluarga besar psikologi angkatan 2015 yang telah saya repotkan dan banyak 

membantu serta bersedia menjelaskan kepada saya mengenai skripsi. 

13. Kakak tingkat saya yaitu Mba Riski, Mba Duhita, dan Mas Dodi yang telah 

bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya mengenai skripsi dari mulai 

mengurus surat perizinan sampai terselesainya skripsi ini. 

14. Sahabat saya Nia yang selalu mau saya repotkan dalam mencari buku-buku 

referensi untuk skripsi saya dan bersedia meminjamkan kartu mahasiswanya 

untuk saya meminjam buku di Perpustakaan UNDIP. 

15. Sahabat saya Eva yang sudah mau membantu saya dalam mencari skala 

penelitian di Universitas Ahmad Dahlan Jogyakarta. 

16. Keluarga Era Kos yaitu Intan, Raeda, Diana, Wulan, Jalin, dan Tia yang telah 

memberikan dukungan serta bersedia membantu saya dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

17. Sahabat saya Rista, Firda, Putri, dan Risma terimakasih sudah bersedia 

meluangkan waktunya untuk menemani saya dalam membuat surat perizinan 

dan melakukan tryout serta penelitian di SMA Negeri 10 Semarang. 
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18. Sahabat-sahabat kelas A terimakasih banyak telah memberikan banyak 

pengalaman hidup yang tidak akan pernah saya lupakan dan sudah menjadi 

sahabat yang baik untuk saya. 

19. Sahabatku Arini dan Lian yang selalu menghibur saya ketika saya merasa 

down dalam mengerjakan skripsi. 

20. Teman-teman dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian selama ini, semoga Allah 

memberikan balasan yang sesuai atas jasa dan bantuan yang telah kalian 

berikan. 

  


