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PERNYATAAN 

  

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Mahendra Bagus Harjito dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa :                                                                                                         

1. Skripsi ini adalah karya dan belum pernah diajukan untuk memperoleh 

derajat kesarjanaan disuatu perguruan tinggi maupun swasta 

2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tudak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka  

3. Jika terdapat hal - hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut 

 

 

                                                                                    Semarang, 1 Maret 2019                                                           

 

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                   Mahendra Bagus Harjito    

                                                                                       NIM :  30701201108 
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       PERSETUJUAN PEMBIMBING 
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Dipersiapkan dan disusun oleh: 

 

Mahendra Bagus Harjito 
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Telah Disetujui Untuk Diuji Dan Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Guna 

 

Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Psikologi 
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Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi          ____________    
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      Dewan Penguji 

 

 

 

Tanda tangan 
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2. Luh Putu Shanti K, S.Psi , M.Psi _______________ 
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Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

 

 

 

 

 

 

Ruseno Arjanggi, S.Psi,M.A,Psi 
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PERSEMBAHAN 

 

        Kupersembahkan karya ini kepada: 

 

Bapak dan ibu tercinta, serta Kakak dan adik-adikku tersayang yang senantiasa 

memberikan do’a  tiada henti, dukungan, motivasi, dan kasih sayang padaku. 

 

Dosen pembimbing yang selalu siap memberikan masukan, dukungan, 

bimbingan, serta nasihat setiap saat kepada peneliti. 

 

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, 

semangat, dan do’a demi kelancaran proses penelitian. 

 

Saudara – Saudaraku  yang selalu memberikan dukungan, 

semangat dan do’a demi kelancaran proses penelitian. 

 

Semua orang yang berjasa dalam proses menyelesaikan karya ini. 

 

Almamater kebanggaanku UNISSULA yang telah memberikan 

palajaran yang bermanfaat dan pengalaman berharga. 
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    HALAMAN MOTTO 

 

Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu 

waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan 

manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu 

(Ibnu Umar, Putra Umar bin Khattab) 

 

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.  

(Aristoteles)  

 

Mulailah menggarap sedikit demi sedikit ide yang ada dalam pikiran Anda, jangan  

jadikan ide tersebut hanya sebatas wacana. ( mahendra bagus harjito ) 

 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia”. 

(HR. Ahmad, At Tabrani) 
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KATA PENGANTAR 

  

                  Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan 

ridho-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini mampu 

terselesaikan.Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad 

SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kaum muslim dari jaman 

jahilliah menuju jaman yang terang benderang ini.  

                Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak 

yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan berupa 

bimbingan, dorongan dan motivasi membuat penulis bisa mempertahankan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan bangga dan rendah hati 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan 

dalam perijinan dan persetujuan penelitian. 

2. Ibu Erni Agustina S, S.Psi, M.Psi, selaku dosen wali yang telah bersedia 

membimbing selama proses perkuliahan serta meluangkan waktu untuk 

membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, semangat dan motivasi 

sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

3. Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi, selaku dosen pembimbing utama skripsi 

yang bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan perhatian 

kepada penulis selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih 

untuk ilmu yang sudah ibu berikan kepada saya. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Unissula selaku tenaga pengajar 

yang telah bersedia berbagi segenap ilmu dan kemampuannya sehingga 

penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama menempuh studi. 

5. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha, Petugas Laborat dan petugas perpustakan 

Fakultas Psikologi Unissula, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 

6. Ibu dan Bapak serta kakak dan adik-adiku tercinta yang selalu memberikan 

do‟a, motivasi, semangat dan dukungan baik secara moral maupun materi 

untuk kelancaran dan kesuksesanku. 
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7. Sahabatku darta, adi, firman, herman, nita, gita dan eni. Terima kasih telah 

menemani suka duka selama hampir 4 tahun ini selama kuliah. Semoga 

samapai kapan pun kalian menjadi teman terbaik. 

8. Saudra - saudra yang selalu mendo‟akan, memotivasi, memberikan semangat 

dan dukungan baik secara moral maupun materi untuk kelancaran dan 

kesuksesanku serta berusaha keras mengingatkanku untuk menyelesaikan 

tugas akhir kuliah ini. 

9. Mahasiswa Keperawatan (S1) dan Mahasiswa Kedoteran Umum (S1) yang 

telah bersedia menjadi subjek penelitian dan meluangkan waktu untuk mengisi 

skala. 

10. Teman-teman seperjuanganku, angkatan 2012 terkhusus Fakultas Psikologi 

yang tidak dapat satu persatu penulis sebutkan, terima kasih atas semua saran, 

motivasi dan semangat keceriaan yang selalu kalian berikan untuk penulis. 

11. Semua pihak yang turut membantu, memberi dukungan dan do‟anya kepada 

penulis namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. 

 Skripsi ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, 

namun penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik 

dan saran sangat diharapkan untuk penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan pihak yang memerlukan. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Alhamdulillahirabbil Alamin. 

 

               Semarang, 1  Maret 2019 
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