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MOTTO 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al Insyirah : 5 dan 6) 

 

“Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan 

menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya” 

(Gus Dur) 

 

“Kalau orang mau bergerak hanya karena pekerjaan itu disukainya, maka 

kedewasaannya itu masih setingkat bayi. Kedewasaan ditandai dengan kemauan 

melakukan hal yang benar, seberat apapun setidak enak apapun asalkan itu 

bermanfaat bagi masyarakat.” 

(Emha Ainun Nadjib/ Cak Nun) 

 

“Hadapi dengan gagah berani, kalah menang urusan nanti” 

(Rahmat Nabila Herianto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

vi 

PERSEMBAHAN 

Penulis Persembahkan Karya ini Kepada : 

Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan segala bentuk dukungan mulai 

dari doa, motivasi, semangat serta seluruh fasilitas yang telah diberikan yang 

menunjang kelancaran dalam penyelesaian tugas akhir .  

Dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran, 

bersedia meluangkan waktu dan tenaga walaupun sedang sibuk serta selalu 

memberikan masukan, nasehat maupun dukungan hingga karya ini selesai. 

Almamater UNISSULA kebanggaan penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-

Nya kepada peneliti, serta yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan 

kelancaran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan 

harapan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan program S1 Psikologi di 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, S.Psi., M.A selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi, selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan membimbing selama proses penyusunan 

skripsi berlangsung. 

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

meluangkan waktu, mengarahkan, serta memberi dukungan selama proses 

perkuliahan berlangsung. 

4. Seluruh dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama menuntut ilmu. 

5. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA yang 

memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan, dan kerjasama selama ini. 

6. Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu mendidik dengan penuh kasih sayang, 

senantiasa memberikan do’a, nasihat, semangat, serta dukungan.  

7. Keluarga yang sangat saya sayangi atas segala pengertian, perhatian dan 

selalu memberikan semangat selama ini. 

8. Lembaga Kemahasiswaan F.Psi, FAI, FH, FKIP, FE, FT, FTI, FBIK, FK, 

FIK, FKG yang telah bersedia menjadi subjek penelitian sehingga penulis 

dapat melakukan penelitian dengan baik. 



 
 

viii 

9. Lembaga Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang yang telah 

mengizinkan peneliti melakukan penelitian di UNNES 

10. Untuk sahabat-sahabatku Ferix, Vega, Syamira, Mange, Rojen, Mida, Firda, 

Fikri, Dinda, Priscil, Sarah, Gus kafa, Marsha, Alif, Ariski serta Winika yang 

telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa. 

11. Untuk rekan seperjuangan di SEMA-PT Latif, Ardian, Akbar, Zulanca, 

Sulhan, Mutia yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga. 

12. Teman-teman seperjuangan, keluarga besar Fakultas Psikologi yang selalu 

menanyakan kapan sidang.  

13. Teman-teman kelas D dan keluarga besar Psikologi Angkatan 2015 (Raiser 

Generation) terima kasih atas segala perhatian, kebersamaan, semangat, dan 

keceriaan yang akan selalu terkenang. 

14. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan tersebut menjadi berkat bagi kita 

semua Aamiin. 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa 

diharapkan guna terciptanya kesempurnaan dikemuadian hari. Penulis berharap 

karya ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bidang Psikologi. 

Semarang, 

 

Rahmat Nabila Herianto 

 

 

 


