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MOTTO 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

(QS. Al-Insyiroh : 6-8) 

 

 

“Jika kamu memasuki waktu sore maka janganlah tunggu waktu pagi, dan jika 

kamu memasuki waktu pagi maka janganlah tunggu waktu sore, dan gunakanlah 

kesehatanmu untuk masa sakitmu, dan kehidupannya untuk kematianmu.” 

(HR. Bukhari) 

 

 

“Hidup adalah perjalanan belajar yang panjang, temukan siapa dirimu dan cintai 

ia, tidak mengapa untuk jatuh lalu bangkit lagi. Dan, tebarkan hal positif untuk 

sekitarmu.” 

(Ikhda Khusnayein) 
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Kupersembahkan karya ini kepada: 

          Ibuku, Ayahku, serta Kedua Adikku yang selalu mencurahkan cinta kasih 

kepadaku secara tulus, mengiringi langkahku dengan doa serta memberikan 

dukungan moril maupun dukungan materil. Kalian adalah orang-orang hebat 

dalam hidupku yang menemaniku berjuang sampai detik ini, mengiringiku dalam 
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yang telah memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung sehingga 

terselesaikanya skripsi ini. Rasa terima kasih tersebut penulis tujukan kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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mengarahkan dalam proses perkuliahan dengan penuh ketulusan. 
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7. Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 

Terima kasih telah memberikan izin, bantuan dan kerjasamanya dalam proses 

penelitian skripsi ini. 
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kasih sayang serta doa yang kalian curahkan selalu.  
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9. Kedua Adikku terkasih, Muhammad dan Najmina, terima kasih atas kasih 

sayang, beserta bahasa cinta kalian yang unik. Aku bangga kepada kalian, love 

ya bro sis. 
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