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MOTTO
“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui
sedang kamu tidak mengetahui”
(QS Al Baqarah: 216)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada
berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”.
(QS Yusuf: 87)

“Karena kesia-siaan tidak ada yang sia-sia”
(Ahmad Bilal)
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PERSEMBAHAN
Karya ini ku persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu selama
menjalani proses ini. Terutama kepada Abah, mama, serta kakak-kakak saya yang
tidak pernah lelah menyemangati, terus memberi motivasi dan mendoakan penulis
agar tidak mengenal lelah untuk menggapai cita-cita.
Kepada teman-teman yang sabar mendengarkan keluh kesah penulis dan
memberikan energi positif yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya proses
ini.
Dosen pembimbingku bapak Abdurrohim S.Psi, M.Si yang telah
membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Pak Iim telah
memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna untuk masa kini dan
masa yang akan datang. Terima kasih pak, berkat bimbingan bapak saya bisa
menyelesaikan skripsi ini.
Untuk semua orang yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan rasa
semangat yang tak pernah berhenti. Terima kasih untuk kalian yang selalu hadir
dan ikhlas menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Almamater Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
yang telah menjadi tempat bertemu dengan teman-teman dan orang-orang yang
sangat penulis sayangi. Tempat segala suka cita yang mewarnai selama masa
perkuliahan kurang lebih enam tahun lamanya.
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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan RahmatNya, memberi
petunjuk, kemudahan, kenikmatan dan peluang kepada hambaNya untuk menjadi
hamba yang dicintai Allah SWT. Berkat kasih sayang dan ijin Allah SWT, tugas
penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan
kepada Allah SWT dan seluruh umatnya, Rasulullah Muhammad SAW beserta
keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan
progam S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini juga
memberikan nilai yang berarti bagi penulis karena telah menjadi sarana bagi penulis
untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, semoga kenikmatan ini akan
semakin bertambah. Rahmat Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sangat
membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin
menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak Ruseno Arjanggi S.Psi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Psikologi yang
telah membantu dalam proses akademik maupun penelitian.
2. Bapak Abdurrohim, S. Psi, M. Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberi saran, bersabar dalam meluangkan waktu membimbing dan membantu
penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Rohmatun, S.Psi., M.si., selaku dosen wali yang telah membimbing dari
awal kuliah sampai saat ini.
4. Seluruh satpam Universitas yang telah bersedia membantu mensukseskan
sehinngga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Pihak UNIVERSITAS X karena telah memberikan ijin kepada peneliti untuk
melakukan penelitian.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, atas ilmu berharga yang telah diberikan kepada penulis.
7. Teruntuk Bapakku tercinta Aminudin yang tiada henti-hentinya memberikan
dukungan kepadaku baik motivasi dan dorongan. Teruntuk Ibu ku tercinta Siti
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Komariyah, terbaik, tersayang, tercantik, yang selalu memberikan dukungan
juga terhadap apa saja yang aku cita-cita kan.
8. Teman-teman seperjuanganku khususnya Candra Audrey Raharjo, M Galih Jati
Kusuma, Agus Imam Aminoto, M Sulchanudin, Pridam Hoza Hito, Ardhi Arif,
dan segenap warga TEENAGER aku ucapkan terima kasih sudah mau menjadi
sahabatku dan atas dukungannya. Serta ucapan terima kasih kepada keluarga
baruku KSB-Esa yang telah menjadi saudara dan rumah kedua untukku.
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, 23 September 2019

Ahmad Bilal
NIM. 30701301233
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