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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, Rohmat Taufiq Azizi, dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

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

pendapat yang pernah ditulis atau diterima 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, saya 

bersedia jika derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

 

Semarang,.................................. 

Yang  Menyatakan 

 

 

 

Rohmat Taufiq Azizi 

30701401540 
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MOTTO 

 

“Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dia akan dibalas sebanding 

dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 

maupun perempuan, sedangakn dia dalam keadaan beriman maka mereka akan 

masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.” 

(Surat Al-Ghaafir ayat 40) 

 

“Hamba Allah SWT yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah mereka yang 

paling baik akhlaknya.” 

(HR. Thabrani) 

 

“Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Yang 

penting jangan berhenti bertanya.” 

(Albert Einstein) 

 

“Semua impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk 

mengejarnya.” 

(Walt Disney) 

  



 

vi 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan ucapan rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanallahu wa 

Ta’ala dan Shalawat Salam kepada nabi Muhammad Shalallahu’alaihi wa Salam, 

kupersembahkan karya kecilku ini untuk : 

Bapak, Ibu, Kakak-kakak, Keluarga dan Kerabat saya 

yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal lelah. 

Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing yang selama ini telah 

membimbing saya mengerjakan skripsi 

Teman-teman di Fakultas Psikologi Unissula maupun teman dimanapun berada 

yang ku upayakan dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan siapapun, 

sehingga tidak ada perbedaan yang membuat hubungan memburuk bahkan 

memutuskan tali silaturrahim. 

Kita semua sama dan setara dimata Allah SWT. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala atas segala limpahan 

rahmat, hidayah serta inayah Nya untuk peneliti, sehingga tugas akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapat syafaat 

dari beliau.  

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat penyelesaian S1 

Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini terdiri dari 3 

bagian yaitu awal, inti dan bagian akhir. Banyak kesulitan dan hambatan yang 

ditemui dalam proses penyelesaian skripsi ini namun dengan petunjuk Allah 

Subhanallahu Wa Ta’ala dan dengan bantuan berbagai pihak, alhamdulillah 

skripsi ini mampu diselesaikan oleh peneliti. Akhirnya dengan penuh kerendahan 

hati dan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:  

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

kemudahan dalam perijinan penelitian. 

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk terus membimbing, 

memberikan saran, dukungan dan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi 

ini diselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si, Psi selaku dosen wali yang telah 

meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan 

berlangsung. 

4. Kepala Sekolah, Guru BK, Staf Tata Usaha, Guru SMA serta siswa-siswi 

SMA Negeri 1 Demak, yang dengan senang hati membantu peneliti dalam 

proses penelitian dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam 

proses penelitian. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan 

ilmu dan pengalaman yang berharga kepada peneliti. 
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6. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha dan Perpustakaan serta seluruh Karyawan 

Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan bantuan dan kemudahan 

dalam urusan administrasi. 

7. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang 

tiada henti untuk saya. Kakak-kakak yang selalu menjadi penyemangat dan 

penghibur untuk saya. Keluarga dan kerabat dekat yang selalu mendoakan 

saya. 

8. Teman yang selalu membantu dan memberikan semangat selama kuliah 

hingga proses penyelesaian skripsi. Terimakasih untuk kesabarannya selama 

ini.  

9. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan bersedia 

membantu kepada peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas dukungannya.  

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan 

sungguh-sungguh. Semoga dengan keterbatasannya, skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Psikologi dan semua 

pihak yang membutuhkan.  

 

Semarang, 19 September  2019 

 

 

 

Rohmat Taufiq Azizi 

  


