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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:
Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya serta kesempatan
menjalani kehidupan di dunia ini. Dan juga tidak lupa teruntuk orang tuaku yang
saya muliahakan dan saya banggakan , Ayah Ibu yang sudah memberikan kasih
sayangnya dan dukungannya tanpa bosan-bosan menasihati saya. Terima kasih
pula untuk adik-adik saya fendi, fadly dan salim telah diberikan adik terbaik
terbaik yang telah memberikan warna dalam hidup saya....
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MOTTO

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu
bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan
para Nabi”.
( HR. Dailani dari Anas r.a )

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”
(H.R. Muslim)

Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini.
(Will Rogers)
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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan
ridho-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini mampu
terselesaikan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar kita
Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kaum muslim
dari jaman kebodohan menuju jaman yang terang benderang ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak
yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan berupa
bimbingan, dorongan dan motivasi membuat saya bisa mempertahankan semangat
dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan bangga dan rendah diri
menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1.

Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., MA.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan
kemudahan dalam perijinan dan persetujuan penelitian.

2.

Ibu Luh Putu Shanti K., S.Psi., M.Psi. sebagai pembimbing utama yang telah
bersedia meluangkan waktu, membimbing, serta mengarahkan penulis
sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah
memberikan ilmunya selama menempuh pendidikan disini.

4.

Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA,
terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

5.

Bapak dan Ibu tercinta, yang tidak pernah berhenti mendoakan peneliti,
selalu memberikan support dan nasehat yang membuat peneliti termotivasi.
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6.

Anak kontrakan berkopida yang selalu memberikan canda tawa dan
mendorong peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi.

7.

Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan peneliti dari jauh untuk
kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

8.

Para suporter PSIS Semarang yang mau meluangkan waktu dan
berpartisipasi dalam mengisi skala penelitian yang di sebarkan.

9.

Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan serta doa
kepada peneliti yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh

dansebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini
masih jauh dari sempurna. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak yang tertarik
dengan ilmu ini.

Semarang, September 2018

Penulis
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