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Kupersembahan karyaku ini kepada: 

Allah SWT yang telah memberikanku petunjuk, kelancaran, kemudahan, dan 

kesuksesan hingga karya ini dapat selesai 

Bapak, Mama, Akiki, dan Agusta yang selalu mendoakanku dengan tulus, memberi 

dukungan serta semangat selama proses penyelesaian karya ini 
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penyelesaian karya ini 

Almamaterku tercinta Fakultas Psikologi Islam Sultan Agung Semarang yang telah 
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MOTTO 

 

Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap. 

(QS. Al-Insyirah: 7-8) 

 

Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-

perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. 

(HR. Tirmidzi) 

 

Bersabarlah kamu dan kuatkkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan 

bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang. 

(QS. Al-Imraan : 200) 

 

Teruslah mencoba dan jangan takut gagal. Kesuksesan berawal dari kegagalan. 

(Anisa Rista Larasati) 
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