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MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia

mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

(Al-Baqarah(2) ayat 286)

Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, merasa aman dari

makar Allah, putus asa terhadap rahmat Allah, dan putus harapan terhadap

kelapangan dari Allah

(H.R Ath-thabrani)

Dengan kemauan yang keras # dan usaha yang tegas

Dan doa yang banyak terlintas # maka kesuksesan akan menjadi pantas (Dynamic

Generation 2013)
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PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada :

1. Bapak ibu serta keluarga yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan

finansial yang tidak terhingga serta selalu memberikan dukungan yang terbaik

2. Teman-teman seperjuanganku, Yunisa Lailatuh Maghfiroh, Zulfa Nisaul

Latifah yang selalu menemani dan menangis bersama

3. Orang terkasih “moodbosterku” Widy Agus Riawan yang selalu memberi

semangat dan motivasi untuk tetap berjuang hingga akhir

4. Sahabatku Anandya Ayu, Ainiyatul Azimah, Riska Kurnia, Reshinta Adelia,

dan Mega Fitriani yang selalu ada dan memberi semangat Semoga kalian

segera menyusul yaa.

5. Teman-temanku di pondok Asshodiqiyah, teman seperjuangan skripsi Sofiana

Prihatin, Nada Aini Sofa, Nur Fitri Ani, dan Falisda si Perusuh

6. Dan almamaterku tercinta

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan memberikan kemudahan

dalam segala hal. Amin…
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, dengan berkat rahmat,

hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir guna mencapai derajat

Sarjana Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti mengakui dalam penelitian ini banyak mengalami kendala dan

rintangan namun berkat dukungan dan bantuan dari semua pihak, sehingga

peneliti mampu melewati rintangan dengan cukup baik. Pada kesempatan ini,

dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan

penghargaan setinggi-tingginya kepada:

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

UNISSULA yang telah memberikan ilmunya serta kelancaran dalam proses

pendidikan di Fakultas Psikologi.

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Psi selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas

nasihat, motivasi, dan saran yang telah diberikan, demi terselesainya karya ini

dengan baik.

3. Ibu Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi selaku Dosen Wali yang selama ini telah

membimbing dan memberikan arahan bagi peneliti selama menempuh

pendidikan di Fakultas Psikologi UNISSULA.

4. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang selama ini telah

memberikan ilmu dan pengalaman berharga kepada peneliti.

5. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA yang selalu

memberikan kemudahan, bantuan, dan fasilitas selama ini.

6. KH.Shodiq Hamzah, ustadz Burhan selaku guru agama peneliti dari semenjak

masuk kuliah hingga saat ini dan yang senantiasa membimbing dan mendidik

peneliti dengan penuh perhatian dan sabar, semoga beliau selalu diberikan

kesehatan.

7. Bapak dan Ibu tercinta, yang tiada henti memberikan perhatian dan kasih

sayang yang luar biasa dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Kakakku,
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adikku dan keponakanku yang selalu menghibur dan memberikan semangat

tiada henti.

8. Teman-teman Pondok Pesantren Asshodiqiyah yang selalu menemani dan

berjuang bersama.

9. Teman-teman seperjuanganku Kelas D angkatan 2015

10. Rahaningtyas dan Cindy Oktaviani yang sudah bersedia mencarikan subjek

untukku sehingga mempermudahku dalam menyusun skripsi ini.

11. Untuk diriku sendiri yang sudah mau berjuang hingga akhir.

12. Terkhusus untuk mas FMPP, mas KAB, dan mas MF yang telah meluangkan

waktu untuk menjadi subjek dalam penelitian ini, semoga selalu diberikan

kesehatan dan diberikan kemudahan dalam pengurusan.

Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, peneliti

menyampaikan banyak terima kasih. Peneliti tidak dapat memberikan apapun

sebagai balasan atas apa yang telah diberikan kepada peneliti. Terhadap kebaikan

dan kemurahan hati dari semua pihak, peneliti hanya dapat mendoakan dan

menyerahkan kepada Allah SWT semoga mendapat balasan yang setimpal baik di

dunia hingga di akhirat kelak Amin Ya Rabbal’alamin.

Semarang, 27 Agustus 2019

Rahmana Majalisa


