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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Achmad Choerul Anwar dengan 

penuh kejujuran dan bertanggung jawab menyatakan bahwa: 

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. 

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

pendapat yang ditulis dan diterbitkan 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, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karyaku ini kepada: 

Allah SWT yang telah dan masih memberikanku kebahagiaan, kesabaran, 

kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan petunjuk hingga karya ini dapat selesai 

Ayah, Ibu, Kakak Ulya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta 

doa yang tulus kepadaku selama proses penyelesaian karya ini 

Dosen pembimbing saya Bapak Joko Kuncoro, S.Psi., M.si yang bersedia 

memberikan waktu, ilmu, arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama 

proses penyelesaian karya ini 

Almamaterku tecinta Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah menjadi tempatku menimba ilmu 
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MOTTO 

 

“Orang-orang yang beriman serta hati mereka menjadi tentram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram”  

(Qs Ar Ra’d 13:28) 

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan 

baginya jalan menuju surga” 

(HR. Muslim, no.2699) 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan mereka sendiri” 

(Qs Ar-Ra’d 13:11) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Qs Al-Insyirah 94:6) 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkat 

rahmat, hidayah, dan ridho-Nya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan 

kemudahan, kelancaran dan kekuatan dalam penyusunan skripsi ini sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir yang 

harus diselesaikan penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana (S1) Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.     

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak 

pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun 

tidak langsung seperti bimbingan, dorongan dan motivasi yang membuat penulis 

bisa mempertahankan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan 

bangga dan rendah hati menyampaikan terima kasih kepada:  

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi., M.si selaku dosen wali dan dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dalam proses akademik, 

merevisi, memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Ibu Dra. Siti Mubarokatut selaku kepala sekolah dan Bapak Abdul Muis, S.Pd 

selaku Waka Kesiswaan yang telah bersedia memberikan ijin penelitian di 

SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

4. Bapak Mufid, S.Ag selaku koordinator guru bimbingan konseling dan 

Bapak/Ibu  bagian staf tata usaha SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

5. Seluruh siswa-siswi kelas X-XII SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang yang 

bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian dan meluangkan 

waktunya untuk membantu penulis dalam proses penelitian ini. 

6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bapak Abdul Haris, SH, MM 

yang telah memberikan surat ijin rekomendasi untuk melakukan penelitian di 

SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang.  

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang selaku tenaga pengajar yang telah bersedia berbagi ilmu, 
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pengalaman dan kemampuannya sehingga penulis memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman selama proses perkuliahan berlangsung. 

8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha, dan Karyawan Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bantuan dan fasilitas 

selama masa perkuliahan. 

9. Ayah, dan Ibu yang selalu mendoakan saya, memberikan dukungan, rasa 

sayang, memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi ini sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. Gelar sarjana ini saya persembahakan untuk 

orang tua saya yaitu ayah dan ibu saya. 

10. Kakakku Ulya terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, canda 

tawa, yang mau menemani ketika proses pembuatan skripsi sehingga 

membuat saya menjadi lebih kuat ketika menjalani proses dalam pembuatan 

skripsi. 

11. Teman-teman RAISER15TH khususnya kelas A yang juga teman 

seperjuangan yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya. 

12. Teman saya Eli, Fifi, Imas, Intan, Putri, Desyia, Ferix, Vega yang telah 

bersedia membantu dalam proses pembuatan skripsi saya 

13. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.    

Skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, 

meskipun demikian penulis tetap menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak yang tertarik dengan 

ilmu ini.  
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