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MOTTO 

 

 

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 

mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.  

(QS. Al-Baqarah (2) ayat 286)   

 

Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, merasa aman dari 

makar Allah, putus asa terhadap rahmat Allah, dan putus harapan terhadap 

kelapangan dari Allah  

(H.R Ath-thabrani)    

 

Dengan kemauan yang keras # dan usaha yang tegas  

Dan doa yang banyak terlintas # maka kesuksesan akan menjadi pantas (Dynamic 

Generation 2013)    

 

Whenever you find yourself doubting how far you can go, just remember 

how far you have come. Remember everything you have faced, all the 

battles you have won, and all the fears you have overcome. 

(Unknown) 

 

If you forget why you started something, then it comes as a stress to you. 

So that's why, i try to remember why i started it. 

(Kai EXO) 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 

Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada : 

 

 

 

 

 

 

Bapak, Ibu dan Kakak serta keluarga yang senantiasa selalu memberikan doa, 

mendukung, menemani dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah 

terhingga. 
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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 penelitian ini banyak mengalami kendala dan 

rintangan namun berkat dukungan dan bantuan dari semua pihak, 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. Ibu Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si, Psi selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah membimbing dengan penuh kesabaran. Terima kasih 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 UNISSULA. 

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. Terima kasih untuk seluruh staf YPAC yang sudah memberikan ijin dan 

membantu untuk melakukan penelitian  

7. Bapak dan Ibu tercinta, yang tiada henti memberikan perhatian dan kasih 

sayang yang luar biasa dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Kakakku, yang 

sudah membantu mencari subjek untuk penelitian, selalu menghibur dan 

memberikan semangat tiada henti.  
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8. Sahabatku Novita dari SMP hingga sekarang yang sudah memabantu 

menemani bertemu subjek penelitian, memberikan semangat, motivasi dan 

support untuk menyelesaikan skripsi 

9. Sahabatku Septi dari SMA hingga sekarang yang sudah memberi support 

dalam hal apapun 

10. Sahabatku Anandya Ayu, Ainiyatul Azimah, Riska Kurnia, Rahmana 

Majalisa, dan Mega Fitriani yang selalu ada memberi semangat, menemani 

selama kuliah dan membantu memberikan arahan dalam menyelesaikan 

skripsi. Semoga kalian cepat menyusul yaa 

11. Terima kasih Mbak Yani yang sudah membantu memberikan support, 

mencari dan bertemu subjek penelitian 

12. Mbak silalahi yang sudah membantu mencarikan subjek untuk mempermudah 

dalam penelitian 

13. Teman-teman seperjuanganku Kelas D angkatan 2015  

14. Untuk diriku sendiri yang sudah mau berjuang hingga akhir. 

15. Terkhusus untuk Ibu DW, Ibu M, Ibu MW, Ibu V dan Bapak A yang telah 

meluangkan waktu untuk menjadi subjek dalam penelitian ini, semoga selalu 

diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam pengurusan. 

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 
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