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PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga,sabahat dan teman-temanku yang 

selalu memberikan dukungan dan mendoakan saya 

Dosen pembimbing bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si yang senantiasa 

memberikan ilmu,bimbingan, meluangkan waktu serta memberikan kesabaran 

untuk menyelesaikan karya ini 
Almameter Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

menjadi tempatku menimba ilmu dan memperoleh pengalaman  
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MOTTO 

 

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

(QS. Al-Qashas 77) 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan harapan. 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 

(QS. Al-A’raf 56) 

“dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” 

(QS. Al-Baqarah 60) 

  



vii 

 

vii 

 

KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb,  

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, 

hidayah dan ridhoNya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga karya yang 

sederhana ini mampu peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai 

derajat S-1 Sarjana Psikologi. Sholawat beserta salam senantiasa penulis haturkan 

kepada beliau Nabi akhiruzzaman Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-

sahabatNya yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti, amin. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak sempurna, maka dari 

itu peneliti menerima masukan dan arahan sebagai upaya menciptakan karya yang 

lebih baik serta mampu diterapkan kedalam masyarakat. Peneliti mengaku dalam 

jalannya penelitian ini banyak pihak yang membantu baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. Bantuan dukungan, dorongan dan motivasi yang di 

berikan oleh semua pihak secara moril dan materil. Semua hal yang terasa berat 

terasa menjadi sedikit lebih ringan. Rasa bangga dan dengan kerendahan hati 

peneliti mengucapkan terimakasih kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan saran serta arahan 

selama menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi. 

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah meluangkan waktu untuk membimbing, mmemberikan saran dan 

motivasi serta menjadi pembimbing yang hebat sehingga skripsi ini 

terselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi selaku dosen wali yang senantiasa membantu, 

memberikan saran dan perhatian selama peneliti mengenyam pendidikan di 

Fakultas Psikologi. 

4. Bapak  dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah memberikan berbagai ilmu kepada peneliti yang sangat bermanfaat 

untuk kini dan nanti. 

5. Bapak dan Ibu Staff TU serta perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, 
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terimakasih atas bantuan dan kerja sama dengan memberikan kemudahan 

dalam pengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai.  

6. Ayah Mamak dan  mas  yang dengan kecintaanya, kesabarannya, dan 

keikhlasannya baik dengan segala doa, usaha, dan seluruh jerih payahnya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya. 

7. Terimakasih untuk subjek penelitian saya di fakultas psikologi semangat terus 

menuntut ilmunya. Tanpa kalian penelitian ini tidak akan terlaksana. 

8. Teman-teman Nimas Putri, Alfiatur Rohmaniah,Naili Khafidloh, Anita 

Fitiani,Naila  Amalia, Ashfi Baqiatus Shofi,Kurnia Nofiyana,Rani Aisyah dan 

Dian Ummul terimakasih untuk semangat, dukungan, dan bantuan selama 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 

9. Teman-teman seangkatan 2014 semoga bisa saling menjaga tali silaturahim. 

10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan satu 

persatu, terimakasih atas bantuan, semangat dan nasehat kalian selama 

peneliti menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Psikologi. 

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan 

untuk itu peneliti sangat mengaharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak 

untuk sempurnanya karya ini. Peneliti berharap karya ini dapat memberikan 

manfaat bagi perkembangan ilmu psikologi. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Semarang, 24 Maret 2019 
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