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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Dodi Adi Budiarto dengan penuh
kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa :
1.

Skripsi ini aadalah karya saya 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 ini prenyataan ini, maka saya bersedia
derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, 9 September 2019
Yang menyatakan

Dodi Adi Budiarto
30701501635
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MOTTO
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum
sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”
(Q.S Ar-Rad:11)
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah:286)
Aksi = Reaksi
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PERSEMBAHAN
Karya ini kupersembahkan :
Sebagai rasa syukur terhadap segala sesuatu yang telah Alla SWT
berikan dan takdirkan untukku.
Karya ini juga kupersembahkan untuk ibu dan bapak yang senantiasa
mencurahkan Do’a dan harapan yang mengiringi dalam setiap langkah,
memberikan saya dukungan moril baik kekuatan, semangat dan motivasi
serta dukungan materiil.
Kakak-kakak saya yang selalu memberikan dorongan agar tetap
semangat dalam menyusun skripsi.
Dosen pembimbingku Ibu Erni Agustina Setiowati, S.Psi, M.Psi yang telah
sabar membimbing, memberikan ilmu, pengetahuan, arahan, dorongan
dan motivasi dalam menyelesaikan karya ini.
Dan dengan penuh rasa syukur saya persembahkan karya ini untuk
semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian karya tulis ini serta
Almamaterku tercinta.
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KATA PENGANTAR
Assalammualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, hidayah dan ridho yang telah
diberikan kepada penulis sehingga karya yang sederhana ini mampu penulis
selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi.
Penulis mengakui dalam jalannya penulisan ini banyak kendala dan
rintangan yang datang, namun berkat bantuan, dukungan, dan motivasi yang di
berikan oleh semua pihak secara moril dan materil, semua hal yang terasa berat
menjadi sedikit lebih ringan. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis
mengucapkan terimakasih kepada :
1.

Bapak Ruseno Arjanggi, MA, Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi
UNISSULA dan dosen wali yang telah membantu dalam memberikan saran
dan perhatian kepada penulis selama penulis menganyam pendidikan S-1.

2.

Ibu Erni Agustina Setiowati, S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing skripsi
yang selalu sabar mengajarkan kata demi kata, meluangkan waktu,
memberikan motivasi dan perhatiannya serta menjadi pembimbing yang
hebat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik.

3.

Bapak Kepala Sekolah dan Bapak serta Ibu Guru SMAN 10 Semarang, MAN
2 Semarang, SMA Institut Indonesia, SMA Sultan Agung 3, dan SMA Gita
Bahari. Terimakasih telah memberikan izin, bantuan dan kerjasamanya dalam
proses penelitian skripsi ini.

4.

Kartika Wulandari selaku pemilik skala motivasi berprestasi, yang telah
mengijinkan saya untuk menggunakan skala tersebut dalam penelitian ini.

5.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar
yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat
sehingga penulis mendapatkan pengetahuan dan berbagai pengalaman.

6.

Bapak dan Ibu Staff TU serta perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA,
terimakasih atas bantuan dan kerja sama dengan memberikan kemudahan
dalam pengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai.

7.

Orengtuaku tercinta Ibu Rustiningsih dan Bapak Sudigdo, terimaksih atas
do‟a yang senantiasa kalian panjatkan untukku dalam setiap langkahku, ridho

vii

kalian sangat berharga untukku, dukungan serta kasih sayangnya, kalian
adalah sumber kekuatanku.
8.

Kepada kakak-kakaku Mbak Dewi, Mas Zuhri, Mbak Dian, Mas Nurman
yang menyemangati dan menghiburku apapun yang terjadi dalam segala
situasi dan kondisi. Serta keponakanku Daniel, Zahra, dan Najwa.

9.

Tim sukses penelitian: Fikri, Ika, Harya dan Frida, terimakasih telah membatu
proses penelitian.

10. Teman-teman seperjuangan skripsi atas dukungannya satu sama lain terutama
“Member Bu Erni”. Terima kasih atas semangatnya.
11. Teman-teman Fakultair Inventory Desy, Fikri, Annita, Ami, Putri, Widia,
Wardah, dan Semira yang sudah menemani dari jaman mahasiswa baru
sampai sekarang.
12. Sahabat-sahabatku semua anak psikologi angkatan 2015 terutama kelas B
“fastco_15” yang memberikan semangat kepada penulis selama masa
perkuliahan dan pada saat menyelesaikan skripsi.
13. Teman Magang Bag Psi Polda Jateng : Farah, Hana dan Ika, terimakasih atas
kerjasama selama ini.
14. Tim BKP2M yang selalu mensupport penulis.
15. Sahabat “Majelis Ilmu” yang selalu menyemangati dari SMP - sekarang,
terutama Arum yang telah membantu menerjemahkan abstrak skripsi penulis.
16. Teman-teman Mama Kost terimakasih untuk semuanya selama ini.
17. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan do‟a
kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Skripsi ini telah dikerjakan dengan proses penyelesaian yang sungguhsungguh dan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Semarang, Agustus 2019
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