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MOTTO 

 

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu 

mereka pula. Jika mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka berdiri 

dengan malas. Mereka bersifat riya dihadapan manusia dan tidak berzikir 

kepada Allah kecuali sebentar” 

(Surat An-Nisa Ayat 142) 

 

Kemalasan bukan penyakit keturunan, tapi kebiasaan. Maka buang sikap 

negatif itu dengan mulai bergerak dan beraktivitas 

(Andrie Wongso) 

 

Kerja tim adalah kemampuan untuk bekerja bersama menuju visi bersama. 

Kemampuan untuk mengarahkan pencapaian individu menuju tujuan 

organisasi. Ini adalah bahan bakar yang memungkinkan orang-orang biasa 

mencapai hasil yang tidak biasa. 

(Andrew Carnigie) 
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PERSEMBAHAN 

 

Aku persembahkan karya ini kepada : 

Bapak Karyadi dan Ibu Luluk Puji Lestari selaku orang tuaku, aku 

persembahkan  sebagai wujud baktiku serta mewujudkan keingianan kalian untuk 

melihatku menyelesaikan pendidikanku di perguruan tinggi. Serta kakakku Eka 

Puji Cristiani yang selalu memberikan motivasi dan dukungan atas semua yang 

menjadi keputusanku. Kalian adalah alasanku untuk terus bejuang menyelesaikan 

tugasku sebagai mahasiswa, dan meraih gelar sarjaku. Lelahku selama ini hilang 

dengan melihat senyuman bangga kalian terhadapku, aku juga bangga memiliki 

kalian dihidupku. Terimakasih bapak, ibu dan kakak. 

Dosen pembimbingku ibu Erni Agustina Setiowati, S.Psi., M.Psi yang 

senantiasa dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mengoreksi, 

memberikan saran, menasehati dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Serta semua sahabat dan semua yang sudah berjasa di penelian ini. 
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 Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapt terselesaikan. Sholawat serta 

salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.  

Skripsi merupakan tugas terakhir bagi mahasiswa dan merupakan salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Psikologi. Penulis sadar bahwa 

skripsi ini masih membutuhkan masukan pendapat serta kritikan dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

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

UNISSULA Semarang dan sekaligus sebagai dosen wali yang senantiasa 

memberikan bimbingan dan motivasi untuk menjadi yang lebih baik. 

2. Ibu Erni Agustina Setiowati, S.Psi., M.Psi. selaku dosen pembimbing skripsi 

yang senantiasa membimbing dengan sabar, meluangkan waktu mengoreksi 

dan selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapt terselesaikan.  

3. Bapak Kepala Sekolah SMA Agus Salim, Al Islam, dan Nusa Bhakti, yang 

telah memberikan bantuan dan perijinan dalam melaksanakan penelitian. 

4. Mas Putu Yoga Sukma Pratama dan Ni Made Swasti Wulanyani selalu 

pemilik skala kemalasan sosial, yang telah mengijinkan saya untuk 

menggunakan skala tersebut dalam penelitian ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku pengajar yang 

telah bersedia berbagi ilmu, hingga penulis mendapatkan banyak wawasan, 

ilmu pengetahuan serta pengalaman selama menempuh pendidikan. 

6. Bapak dan Ibu staff Tata Usaha, Petugas Perpustakaan serta Petugas 

Laboratorium Fakultas Psikologi UNISSULA, terimakasih atas bantuannya 

selama ini hingga mempermudahkan dalam admistrasi selama pendidikan.  

7. Kedua orang tuaku yang senantiasa mendo’akan, mendukung secara moril 

maupun secara materiil, ridho kalian sangatlah berharga sekali untukku. 

8. Kakaku yang selalu memberi masukan disaat menghadapi permasalahan, 

makasih sudah menjadi kakak sekaligus sahabat untukku. 
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9. Terimakasih untuk Asfirotun Ulfiah, yang mengajari dengan sabar apapun 

yang aku kurang paham, terimakasih untuk sahabat-sahabat perjuanganku 

Amirul Setianingrum, Annita Wahyuningtyas yang saling dukung dalam 

segala hal. 

10. Sahabat-sahabatku Widia, Wardah, Semira, Putri Novi(Emak), Annita, Ami, 

Dodi, Fikri (Inventory) sahabat dari awal masuk kuliah hingga sekarang udah 

berasa keluarga sendiri makasih banyak untuk kalian yang selalu membantu 

dalam segala hal dan tak kenal waktu kalian pasti bantu. 

11. Sahabatku Putri, Rista, Aufa terimakasih banyak untuk segala cerita kita 

selama ini, terimakasih sudah selalu disampingku disaat hal-hal sulit yang 

harus aku lewati. 

12. Pihak-pihak yang telah membantu, memerikan do’a, dan memberikan 

dukungan kepada penulis yang maaf sekali tidak bisa dituliskan satu persatu. 

Skripsi ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, penulis 

sadar bahwa ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharapkan dengan 

skripsi ini  bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. 

 

       Semarang, 12 Agustus 2019 
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