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PERSEMBAHAN 

 

Karya ini kupersembahkan kepada : 

 

Bapak, Ibu, Yulia yang selalu memberikan dukungan, do’a, dan harapan sehingga aku bisa 
melangkah sampai sejauh ini. 

 

Almarhumah Nenek yang tidak sempat melihat aku menjadi seorang sarjana. 

 

Dosen pembimbingku ibu Inhastuti yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan 
membimbingku dengan penuh kesabaran. Memberiku banyak ilmu yang berharga dan 

mengatarkanku sampai skripsi ini selesai. 

 

Untuk semua yang memberikan dukungan, motivasi, semangat yang tak pernah putus,  

dan semua yang kusayangi, terimakasih semua! 

 

Almamater Fakultas Psikologi  

Universitas Islam Sultan Agung Semarang  

yang telah menjadi tempatku menimba ilmu 
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MOTTO 

 

“Maka janganlah sekali kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini 

memperdayakanmu.” 

( Qs al-Fathir : 5) 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau 

mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu 

tidak mengetahui.”  

( Qs. al-Baqarah : 216) 

 

“Don't measure your happiness with success. You need to decide the criteria for success by 

yourself. “ 

( Kim Hanbin ex-iKON ) 

 

“Jangan terlalu dalam membenci, dan jangan terlalu dalam menyukai, karena hati 

manusia bisa berubah kapanpun itu.“ 

( Penulis ) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan 

petunjuk serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. Dimana tugas akhir ini adalah persyaratan untuk 

menyelesaikan studi di Fakultas Psikologi jenjang Strata-1 Universitas Islam Sultan 

Agung.  

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah 

banyak memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan. Dalam kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 

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

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Inhastuti Sugiasih S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan pengarahan, bimbingan, serta saran dalam  proses penyusunan 

skripsi ini sehingga selesai dengan baik. 

3. Ibu Ratna Supradewi,.S.Psi, M.Si, Psi selaku dosen wali yang telah bersedia 

meluangkan waktu, mengarahkan, serta memberi dukungan kepada peneliti 

selama proses perkuliahan berlangsung. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA, selaku tenaga pengajar 

yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada 

peneliti selama menuntut ilmu. 

5. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA 

yang selalu memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan, dan kerjasama selama 

ini. 

6. Bapak, Ibu, dan Adikku tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang, 

dukungan, dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

7. Sahabat-sahabatku Nashikhatul Karimah, Maulida Edlin P, Putri Anjani, Nadia 

Priscillia S, Nadia Salsabila R, Lola Isna F, Lia Atsniyah, dan semua teman-
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teman yang sudah memberikan dorongan dan semangat sehingga penelitian ini 

dapat terselesaikan. 

8. Boy group iKON yang karyanya selalu menemani setiap langkah penulis dan 

meningkatkan semangat ketika penulis merasa penat dalam mengerjakan tugas 

akhir ini. 

9. Fandom iKONIC yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi subjek 

dalam penelitian ini. 

10. Teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini hingga terselesaikannya 

tugas akhir ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas jasa 

dan bantuan yang telah diberikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa tentunya tidak 

akan luput dari kekurangan dan keterbatasan. Maka dengan segenap kerendahan 

hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menyempurnakan penulisan 

ini sehingga dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

  

 

Semarang, 17 September 2019 

 

 

 

 

            Penulis 
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