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MOTTO 

 

 

“Tidaklah seseorang mencintai suatu kaum melainkan dia akan 

dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti” 

(HR. Thobroni, Majma’ Az Zawaid no. 18021)  

“Waktu adalah pedang, jika dia tidak menggunakan dengan baik ia akan 

memotongmu”  

(Al-Mahfudzot) 

“If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of”  

(Bruce Lee) 

  



vi 
 

PERSEMBAHAN  

 

 

Karya ini saya persembahkan kepada:  

Abi dan ummi yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan 

serta kekuatan  

Adik-adikku yang selalu menghibur dan memberi semangat  

Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, koreksi, perhatian, 

nasehat, dan semangat dengan penuh kesabaran dalam mendampingi selama 

mengerjakan skripsi ini  

Serta almamaterku tercinta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmaanirrohim  

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, dorongan, dan bantuan dari semua 

pihak baik moril maupun materil, sehingga peneliti mampu melewati rintangan 

dengan cukup baik. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati peniliti 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

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

UNISSULA membantu kelancaran dan kemudahan dalam perijinan 

penelitian ini. 

2. Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi., M.Psi selaku Dosen Pembimbing skripsi 

yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk terus 

membimbing, memberikan saran, dukungan selama saya melakukan 

penelitian ini. 

3. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang selama ini telah 

memberikan ilmu, arahan, dan nasehat selama peneliti menempuh 

perkuliahan dan penyelesaian skripsi. 

4. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA yang selalu 

memberikan kemudahan, bantuan, dan fasilitas selama ini. 

5. Abi terhebatku dan Umi terbaikku, pemilik kasih sepanjang masa, yang 

selalu dengan penuh kasih sayang dan kedisiplinan dalam mendidik saya 

sejak kecil serta selalu mendukung apapun yang terbaik untuk saya. 



viii 
 

6. Mbak Yani, selaku ketua Prillvers Semarang yang telah memberi ijin dan 

membantu dalam proses pengambilan data.  

7. Anggota fansclub Prillvers Semarang yang telah bersedia menjadi subjek 

penelitian oleh peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian. 

8. Adik-adikku, Dafa, Rayyan, Afla, tim hore kak yang selalu memberi 

semangat dan menghiburku saat suntuk dengan penelitian. 

9. Magang Alexis, Fantastic Six, BEM Yusuf, BEM Marjo yang telah 

memberikan air mata, senyuman dan mengajarkan betapa kerasnya hidup. 

10. Hannan, Uca, Rani, Saka, Novi, Widia, Yulia, Syamira, yang selalu siap 

mendengar keluh kesah dan membantuku dalam keadaan apapun. Sampai 

tua ya kita.  

11. Sahabat Fillah dan Tim RDRM, Intan, Sukma, Hanan, Inan, Syarif, Aza, 

Adi, Dodi, Kurnia, Fikri, Mbak Fitri, Mbak Nindya, Mas Nadhif, Mas 

Nugroho, Bu Putri, dan Bu Dinar yang selalu membantu, menghibur, dan 

memahami saat penelitian ini berjalan. 

12. Anak-Anak Tercintaku KB Kasih Bunda, yang selalu menjadi obat 

penghibur dengan tingkah lucu kalian 

13. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi Bu Putu Squad yang telah 

saling menyemangati, mendukung, dan membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

14. Teman-teman seperjuangan kelas C, teman-teman RAS14, dan teman-

teman lainnya terimakasih atas dukungan dan motivasinya. 

Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, saya 

menyampaikan banyak terima kasih. 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 

Aamiin.  

Semarang,   April 2019 

Penulis 

  


