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PENGESAHAN
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PERNYATAAN



v

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan. Maka apabila engkau telah
selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan

sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap”
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

“Kalau datang waktu sore jangan menanti waktu pagi. Kalau tiba waktu pagi
jangan menanti waktu sore. Gunakan sebaik-baiknya sehatmu untuk waktu

sakitmu dan masa hidupmu untuk waktu matimu.”
(HR. Bukhari)
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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada:

Ibu, Alm. Bapak, Adik-adikku, yang telah memberikan doa, semangat,

motivasi dan dukungan selama proses menyelesaikan karya ini.

Almamaterku Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah memberi

pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat.

Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan waktu, ilmu, arahan,

dan bimbingan untuk menyelesaikan karya ini.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat atas kehadirat Allah SWT 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 rintangan yang

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

oleh semua pihak secara moril dan materil, semua hal yang terasa berat

menjadisedikit lebih ringan. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati

penulismengucapkan terimakasih kepada :

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

Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu dalam proses akademik

maupun penelitian.

2. Bapak Abdurrohim, S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dan selaku

dosen wali 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. Mahasiswa dan mahasiswi yang telah bersedia menjadi responden, yang telah

meluangkan waktu membantu penulis melakukan penelitian. Tanpa bantuan

rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semua, penulis tidak akan dapat

melakukan dan menyelesaikan penelitian.

4. Bapak dan Ibu serta staf Tata Usaha/Puskom Rektorat Universitas Islam

Sultan Agung yang telah mengijinkan penulis melakukan penelitian dan

pengambilan data.

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

selaku tenaga pengajar yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis

yang sangat bermanfaat untuk kini dan nanti.



viii

6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta perpustakaan Fakultas Psikologi

Universitas Islam Sultan Agung, terima kasih atas bantuan dan kerja sama

dengan memberikan kemudahan dalam pengurus proses administrasi hingga

skripsi ini selesai.

7. Ibu tercinta dan tersayang, yang selalu mendoakan, mendidik, membesarkan,

menyayangi dan memberikan seluruh jiwa dan raga untuk penulis, serta

Almarhum Bapak yang telah memberikan seluruh jiwa raga semasa hidup,

penulis tidak mampu untuk mengungkapkan kata–kata lain selain terimakasih

banyak untuk bapak dan ibu karena telah menerima anakmu ini dengan apa

adanya.

8. Adik-adikku Faiqoh El Himmah dan Muhammad Adib El Afie tersayang,

terima kasih untuk selalu mendoakan, membantu dan selalu mendukung

kakak.

9. Mbah Putri Nafisah, Bibi Tri, Om Mahadi, sepupuku Aniq Jihan Furaidah

dan semua keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima

kasih telah membantu penulis baik secara moril dan materil selama

mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

10. Sahabatku Hana Ayu Khumaemah, terimakasih karena selalu memberikan

dukungan dan semangat positif selama penulis menempuh pendidikan di

UNISSULA.

11. Sahabat-sahabatku “Yeppeun Yeoja” Dita Anisa Fitriani, Fitriana Millisani,

Halimatus Sa’diah, dan Ikke Maulida Fitria Ningrum, yang telah

mendukung, memberikan semangat dan membantu penulis dari awal masuk

kuliah hingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan.

12. Teman-teman “Fastco” Kelas B 2015, terimakasih telah membantu penulis

dan berjuang bersama-sama.

13. Teman-teman satu bimbingan skripsi Pak Iim, terimakasih atas dukungan dan

bantuan apabila penulis mengalami kesulitan.

14. Teman-teman “Raiser 2015”, terimakasih telah membantu dan mendukung

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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15. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu, terima kasih atas bantuan, semangat dan nasehat kalian selama

penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi UNISSULA.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan

untuk itu penulis sangat mengaharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak

guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang

psikologi.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, September 2019

Penulis


