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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya Nur Generasi Hamzah Al-Rosyidi 

dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis/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 isi pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

 

 

 

Semarang,   Mei 2019 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

Nur Generasi Hamzah Al-Rosyidi 
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SEMARANG YANG BEKERJA 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh: 

Nur Generasi Hamzah Al-Rosyidi 

30701401516 

 

Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji guna 

memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Psikologi 

 

   

 Pembimbing, Tanggal 

 

 

 

 Joko Kuncoro S.Psi, M.Si _______________ 

    

Semarang, 21 Juli 2019 

Mengesahkan. 

Dekan Fakultas Psikologi  

Universitas Islam Sultan Agung 

 

 

 

 

Ruseno Arjanggi, S. Psi, MA.Psi 

NIDN. 0606097401 
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1. Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si 

 

 

2. Ratna Supradewi, S.Psi., M.Si 
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Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi 

Semarang, 24 Juli 2019 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA 

 

 

 

 

Ruseno Arjanggi, S. Psi, MA.Psi 

NIDN. 0606097401  
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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 dan bantuan dari semua pihak baik 

moril maupun materil, sehingga peneliti mampu melewati rintangan dengan cukup 

baik. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

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

UNISSULA yang telah memberikan ilmunya serta kelancaran dalam proses 

pendidikan di fakultas psikologi.  

2. Bapak Joko Kuncoro S.Psi M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran. Terimakasih atas 

nasihat, motivasi, dan saran yang telah diberikan, demi terselesainya karya ini 

dengan baik 

3. Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi selaku Dosen Wali yang selama ini telah 

membimbing dan memberikan arahan bagi peneliti selama menempuh 

pendidikan di fakultas psikologi.  

4. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang selama ini telah 

memberikan ilmu dan pengalaman berharga kepada peneliti.  

5. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA yang selalu 

memberikan kemudahan, bantuan, dan fasilitas selama ini.  

6. Pihak adminstrasi fakultas Hukum dan fakultas Teknik Industri di Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah mempermudah perizinan untuk 

melakukan penelitian di tempat. 
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7. Bapak dan Ibu tercinta, yang tiada henti memberikan perhatian dan kasih 

sayang yang luar biasa dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Terimakasih 

telah mendidik peneliti sejak kecil sampai sekarang dengan penuh kasih 

sayang hingga saat peneliti berhasil dalam menempuh pendidikan Sarjana.  

8. Teman-teman yang senantiasa memberikan berbagai saran yang membangun 

sehingga peneliti mampu menyelesaiakannya. 

Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, peneliti 

menyampaikan banyak terima kasih. Peneliti tidak dapat memberikan apapun 

sebagai balasan atas apa yang telah diberikan kepada peneliti. 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 Amin ya Rabbal‟alamin.  

 

 

Semarang, 29 April 2019 

 

 

 

Nur Generasi Hamzah Al-Rosyidi 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 

mengubah diri mereka sendiri”. (T.Q.S. Ar-Ra‟d:11) 

 

“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu 

menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak 

mengetahui” (T.Q.S. Al-Baqarah:216) 

 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(T.Q.S. Al-Baqarah:286) 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (T.Q.S. Al-Insyirah: 5-

6) 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrohmanirrohim  

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha  

Penyayang 

Dengan ini saya persembahkan hasil karya ini kepada : 

 

Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung serta 

memberikan doa hingga sampai saat ini dengan penuh rasa kasih 

sayang. 

 

Dosen pembimbing Pak Joko Kuncoro yang senantiasa 

menyisihkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan 

serta nasihat dengan penuh rasa sabar selama dalam proses 

pengerjaan skripsi ini. 

 

Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan kritik dan 

saran membangun dalam berbagai hal. 


