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PERSEMBAHAN 

 

Karya ini ku persembahkan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam 

membantu selama menjalani proses penelitian ini. Terutama kepada Ayah, ibu, 

serta adik 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. 

Tak lupa untuk dosen pembimbingku bapak Ruseno Arjanggi S.Psi, M.A 

yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Pak Seno 

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 empat tahun lamanya.  
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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. Bapak Ruseno Arjanggi., S.Psi, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah sabar membantu serta membimbing penulis, meluangkan waktu dan 

tenaganya pada proses pembuatan penelitian dan masa perkuliahan ini. 

3. Ibu Inhastuti  Sugiasih S.Psi M.psi selaku dosen wali yang telah sabar 

membantu serta membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini. 

4. 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. 

5. Kepada Ayah Mustain dan Ibu Mutasiroh yang selalu mendoakan, 

menyemangati dan memberikan motivasi serta wejangan yang menenangkan 

hati.  

6. Kepada Adikku tersayang Faiz Rizqy Adi Saputra yang turut memberikan 

perhatian  lebih,  selalu menyemangati, mendoakan serta dan menjadi motivasi 

penulis menyelesaikan penelitian ini.  

7. Kepada perempuan bercadar dikota Semarang yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk mengisi skala penulis. 



viii 

8. Kepada Ustadz Akbar, Ustadzah Diana, teman-teman Dakwah Islam, dan Cah 

Hijrah yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. 

9. Kawan-kawan yang selalu hadir dalam keadaan apapun yang telah menjadi 

tempat curhat dan selalu memberikan energi positif, tanpa kalian aku bukan 

apa-apa yaitu, mas Abdul, Arin, Kodok, Bibi, Edza, Dessi, Icha, Cicik, Alay, 

The LOOK UP, Anti Wacana-Wacana Club, Kos Mami Kamto’s dan Anake 

Bubun Kabeh.  

10. Kepada temen-temen satu bimbingan terimakasih sudah berkerja sama dan 

berjuang bersama dengan baik. 

11. Kakak tingkat yang bersedia memberikan masukan mengenai penelitian 

penulis, terutama kak Ais, kak Nela Kodong, kak Jamal, mba Fani, mba Kikin. 

12. Kepada Saitama, One Piece, Kisah Tanah Jawa, Black Clover, Cimotsuke, 

Comotsuke, Ala Santri, Yeah Mahasiswa dan Nanti Kita Sambat Tentang Hari 

Ini yang telah menemani penulis dalam menjalani hari. 

13. Keluarga Psikologi Angkatan 2015, khususnya kelas A dan C terimakasih 

kebersamaan dan kekompakan nya. See you on top! 

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 Warahmatullahi Wabbarakattu. 

 


