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MOTTO
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah: 5)
“Barang siapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka
Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia”
(HR. Ad-Dailami)
"Ketika seseorang menghinamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini
mereka menghabiskan waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu
tidak memikirkan mereka"
(B.J. Habibie)
“Masa depanmu bergantung pada imajinasimu. Buang rasa takutmu, kita bisa
lakukan semua itu dan semua akan baik-baik saja”
(Power – EXO)
“No matter how difficult something is, I will always be positive and smile like an
idiot”
(Park Chanyeol)
“Forget all your regrets. Just move on and be fearless”
(Doh Kyungsoo)
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Karya ini kupersembahkan kepada:

Alm. Bapak yang selalu mendoakan dan membimbing saya semasa hidup.
Mamak, Mba Ika, dan Mas Ihwan tercinta, yang senantiasa selalu memberikan
doa, kasih sayang, dan motivasi serta semangat dalam mengerjakan skripsi.

Dosen pembimbing ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi yang senantiasa
memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan dukungan dengan penuh kesabaran
dalam mendampingi selama mengerjakan skripsi ini.

Almamaterku UNISSULA..
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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 perjalanan penelitian ini banyak mengalami
kendala dan rintangan namun berkat dukungan, dorongan, dan bantuan dari semua
pihak baik moril maupun materil, sehingga peneliti mampu melewati rintangan
dengan cukup baik. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati peniliti
mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:
1.

Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., M.A. selaku Dekan Fakultas Psikologi
UNISSULA yang telah membantu kelancaran dan kemudahan dalam
perijinan penelitian.

2.

Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi. selaku Dosen Pembimbing yang
senantiasa memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan dukungan dengan
penuh kesabaran dalam mendampingi selama mengerjakan skripsi penelitian.

3.

Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi., M.Si., Psi selaku dosen wali yang telah
bersedia meluangkan waktu, mengarahkan, serta memberi dukungan selama
proses perkuliahan berlangsung.

4.

Ibu Titin Kuraetin, S.Pd selaku kepala SLB C Widya Bhakti Semarang yang
telah memberikan ijin untuk penelitian.

5.

Orang tua siswa SLB C Widya Bhakti Semarang yang telah bersedia menjadi
subjek penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan
baik.

6.

Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang selama ini telah
memberikan ilmu, arahan, dan nasehat selama peneliti menempuh
perkuliahan dan penyelesaian skripsi.

7.

Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA yang selalu
memberikan kemudahan, bantuan, dan fasilitas selama ini.
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8.

Alm. Bapak tercinta Lisantoso. Terimakasih atas didikanmu yang
menanamkan jiwa pantang menyerah dan nasehat yang telah diberikan
semasa hidup. Maaf belum bisa bahagiain bapak selama ini.

9.

Mamak tercinta Suprapti, terimakasih telah memberikan nasihat, arahan, do’a
dan kasih sayang serta dukungan penuh dalam segala hal demi kelancaran dan
kesuksesan peneliti.

10. Mba Ika dan Mas Ihwan, terimakasih atas semangat, arahan, dan nasihat
selama ini.
11. Teman, sahabat sekaligus keluarga baruku (Ulfi, Tia, Souma, Risma, Yunisa,
dan Yuni) terimakasih telah memberi warna kehidupan selama di Semarang.
Semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan sesuai dengan impian dan
harapan kita. FIGHTING untuk kita.
12. Teman gerak cepatku Tia Rifa Andriani dan Ulfi Mahroja Rizkina,
terimakasih sudah memberi semangat, motivasi, dan bantuannya selama ini
dalam menyusun skripsi.
13. Teman, sahabat sekaligus kelurgaku dari SMA (Dwil, Niken, Ekapit, Ekapeb,
Ekabek, Defi, Erna, Ulfhi) meskipun berjauhan tapi tetap memberi semangat
dan terimakasih sudah menjadi tempat curhat selama ini.
14. Teman Seangkatan 2015 UNISSULA, teman-teman RAISER dan temanteman kelas D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah
memberi semangat dan warna kehidupan selama di Semarang selama ini.
Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, saya
menyampaikan banyak terima kasih. Terhadap kebaikan dan kemurahan hati dari
semua pihak, saya hanya dapat mendoakan dan menyerahkan kepada Allah SWT
semoga mendapat balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat kelak
Aamiin. Peneliti menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari
kesempurnaan, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari
berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 17 September 2019
Tria Nur Susanti
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