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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Sentika Puasanti dengan penuh

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum diajukan untuk memperoleh

derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

2. Sepanjang pengetahuan saya, dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau 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 dengan pernyataan ini, maka saya

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang,  April 2019

Sentika Puasanti
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MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara

kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berupa

derajat.”

(QS. Al-Mujaadilah [58]: 11)

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(QS. Al Insyirah [17]:7)
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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Almamater Unissula yang memberiku banyak pelajaran yang

bermanfaat.

Dosen pembimbingku yang telah memberikan waktu, ilmu dan

bimbingannya untuk menyelesaikan karya ini.

Ibu, Bapak dan adik-adikku tercinta yang senantiasa selalu

memberikan doa untuk keberhasilanku.

Semua orang yang telah berjasa dalam hidupku.
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KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, dengan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-

Nya yang telah diberikan kepada penulis, serta memberikan kemudahan,

kelancaran dan kekuatan sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan

dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk

menyelesaikan program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan

tanpa adanya bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak,

oleh karena itu dengan bangga dan segala kerendahan hati penulis menyampaikan

ucapan terima kasih kepada:

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

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

banyak memberi saran, bersabar dalam  meluangkan waktu membimbing dan

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah

mengajarkanku kesabaran dan ketabahan dalam menjalani setiap proses

kehidupan.

3. Ibu Dra. Rohmatun. M.Si,Psi selaku dosen wali yang telah bersedia

membimbing selama proses akademi.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, atas ilmu berharga yang telah diberikan kepada penulis.

5. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA yang selama ini

telah memberikan kemudahan, bantuan, fasilitas selama ini.

6. Bapak dan Ibu Guru SMK Tunas Harapan Pati serta Guru staf TU yang sudah

memberikan izin, bantuan, serta kerjasama demi kelancaran selama kegiatan

pelaksanaan penelitian.

7. Untuk Ibu dan Bapakku tersayang, terima kasih atas kasih sayang, doa dan

keberanian serta kemandirian yang selalu engkau ajarkan. Semoga Allah
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SWT selalu melindungi, mengampuni dan mengasihi mereka melebihi kasih

sayang mereka kepada penulis.

8. Untuk adik-adikku Dewi dan Widhi terima kasih atas setiap canda dan

tawamu yang selalu menjadi penyemangatku untuk bisa menjadi adik dan

kakak sekaligus contoh yang baik.

9. Untuk sahabatku Karin, Nisa, Farida, Indira, Naya, Fani, Sheyla, Ulis, Ratna,

Dio, Rina, Iqvi, Erwin, Ryan. Terima kasih sudah menjadi teman gila yang

selalu menjadi penyenang dan penyejuk hati.

10. Untuk teman-teman seperjuangan RAS Psikologi yang tidak bisa disebutkan

satu persatu. Terima kasih banyak atas kahadiran kalian dalam hidupku,

beruntung sekali bisa mengenal kalian semua. Bangga bisa bertemu dan

belajar bersama kalian semua.

11. Teman-teman satu bimbinganku, teman seperjuangan dalam memberikan

saran, berbagi informasi, dan saling menyemangati.

12. Semua pihak yang turut membantu, memberi dukungan dan do’anya kepada

penulis namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Skripsi ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya,

namun penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik

dan saran sangat diharapkan untuk penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan pihak yang memerlukan.

Semarang, April 2019

Sentika Puasanti


