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MOTTO

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, Kami akan menguji kamu dengan
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya), dan hanya
kepada Kamilah kamu dikembalikan”. (QS Al-anbiya ayat 35)

“sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia”. (HR. Ahmad, athabrani, ad-daruqutni)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim
Karya ini kupersembahkan untuk :

Ibu dan Bapak yang senantiasa mendukung dan mendo’akan
segala yang terbaik bagiku.

Kakakku yang senantiasa menanyakan kapan aku sidang?.

Teman-temanku yang senantiasa mendukung dan memberi
semangat untukku.

Untuk almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Terima Kasih

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat,hidayah, dan
karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan
skripsi yang merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana Psikologi.
Peneliti mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengalami
banyak kendala dan kesulitan, namun berkat dukungan dan bantuan semua pihak
peneliti dapat melewati kendala dan kesulitan dengan cukup baik. Pada
kesempatan ini peneliti denagn sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1.

Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi, MA, Psi selaku Dekan Fakultas Pasikologi
UNISSULA atas segala ilmu serta kelancaran yang diberikan kepada peneliti
dalam proses pendidikan di Fakultas Psikologi.

2.

Ibu Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang
telah banyak bersabar dalam membimbing peneliti. Terima kasih atas segala
saran dan motivasi yang telah diberikan kepada peneliti hingga penelitian
dapat berlangsung dengan cukup baik.

3.

Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang telah
membimbing dan mengarahkan peneliti selama menempuh pendidikan di
Fakultas Psikologi.

4.

Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang telah memberikan banyak ilmu dan
pembelajaran bagi peneliti.

5.

Seluruh staf dan karyawan yang senantiasa memberikan kemudahan, bantuan
dan fasilitas yang baik.

6.

K.H M. Muwan Adzani selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amal yang
telah memberikan ijin dan segala kemudahan bagi peneliti dalam
menjalankan penelitian.

7.

Keluargaku tercinta, Ibu dan Bapak yang senantiasa mendukung dan
memberikan do’a yang terbaik bagiku.

8.

Sahabat-sahabatku (Ola, Lida, Rima, Lele, Salsa, Putan, Icil) yang tanpa lelah
memberi semangat dan memotivasiku selama ini.

9.

Teman-teman seperjuangan kelas C 2015

10. Terkhusus Santri pengabdian Pondok Pesantren Nurul Amal (mbak SNL,
mbak

RNH, dan mas M) yang telah bersedia menjadi subjek dalam

penelitian.
11. Serta berbagai pihak yang kerena keterbatasan penulis tidak dapat menyebut
satu per satu.
Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua yang telah
mendukung peneliti selama ini. Peneliti tidak dapat membalas apapun selain
berdoa semoga diberikan keberkahan dan dipermudah segala urusannya. Peneliti
menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik
dan saran sangat diharapkan oleh peneliti.
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb
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