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MOTTO 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Q.S Al-Baqarah ayat 286) 

 “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya)” 

(HR. Ahmad) 

“Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui hanya orang-orang berilmu lah (ulul albab) yang mengetahui” 

(Q.S Az Zumar ayat 9)  

 “Don’t take yourself for granted, cintai dirimu sendiri sebelum mencintai orang 

lain” 

(Ika Natassa) 
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PERSEMBAHAN 

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti, hormat, bakti dan rasa terima 

kasihku kepada 

Ibu, Bapa terhebat ku, motivasi utama ku  yang telah memberikan ku kasih sayang 

tiada terhingga, yang tidak mungkin dapat ku balas dengan selembar kertas yang 

bertuliskan kata cinta dan persembahan.  

 

Untuk kakak-kakak ku semua dari kakak pertama sampai ke-enam, tiada yang 

paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar 

tapi hal itu menjadi hal tak dapat tergantikan terimakasih atas do’a dan dukungan 

kalian selama ini. 

 

Serta untuk Almamater tercinta Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum 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 mengaku dalam proses penulisan ini banyak rintangan yang 

datang, namun berkat bantuan, dukungan, dorongan dan motivasi yang diberikan 

oleh semua pihak secara moril dan materil. Akhirnya dengan penuh kerendahan 

hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada: 

1. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.A yang telah membantu dalam proses 

akademik maupun penelitian. 

2. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

sabar membantu serta membimbing penulis, meluangkan waktu dan 

tenaganya pada proses pembuatan penelitian ini.  

3. Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang senantiasa 

membimbing selama proses perkuliahan ini. 

4. Pemimpin, Ustadzah serta para santri Pondok Pesantren X Kota Solo yang 

telah membantu menginjinkan penelitian serta bersedia membantu dan 

meluangkan waktu dalam penelitian. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang selaku tenaga pengajar telah bersedia berbagi ilmu yang 

bermanfaat sehingga penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

selama menempuh studi. 

6. Kepada Bapak Wardjo Rahardjo, (almh) Ibu Kiswati dan Mamah Antiek  

yang selalu mendoakan, mendukung dan mengarahkan anak-anaknya 

hingga kelak dapat meraih impian masing-masing. 
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7. Kepada kakak kakaku kandung dan kakak-kakak ipar yang turut 

menyemangati dan menghiburku apapun yang terjadi dalam segala situasi 

dan kondisi. 

8. Lombok Idjo Squad tersayang yang sudah menjadi bagian dari keluarga, 

suka dan duka kami lewati bersama dari awal kuliah hingga akhir kuliah. 

Semoga persahabatan ini akan terus berjalan yaitu Siska, Ririn dan Richa. 

9. Grup berbagi cerita dan cinta, bersama kita melalui ujian hidup yang 

berharga itu, kalian menjadi teman cerita yang bisa 24 jam banget buat 

aku, menemani ku, menjadi pendengar setia ku, wanita manjalita 

penghibur lara ku yakni Devi Ulfiana, ndoro (Reneta Utami), Qori Nabila. 

Terima kasih atas bantuan, do’a, nasihat, hiburan serta wejangan-wejangan 

pelajaran hidup.  

10. Member Bidadari Tak Bersayap yang setia menanyakan terus “kapan sih 

kamu wisuda?” Ines, Ajeng, Puput, Muthia, Hany, Ridha, Nely, Nafi’ 

yang menemani langkahku dan terus nanya pertanyaan “kapan,kapan” 

yang lainnya. 

11. Teman-teman yang selalu ngrisuhi dan turut serta membantu ataupun 

sekedar nanyain doang “sampe mana?” deni, nana, putri, rennita, dan risky 

dewi. 

12. Keluarga Psikologi Angkatan 2014, terimakasih kebersamaan dan 

kekompakan nya. Kalian memang LUAR BIASA!  

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, 

untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai 

pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb  

Semarang,  12  April 2019 

 

 

Noviarini Rizki   


