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MOTTO 
 

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita” 
(QS At Taubah : 40) 

 

“ Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul Nya serta orang orang mukmin akan 

melihat pekerjaan mu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu 

diberitakan kepada Nya apa yang telah kamu kerjakan”. 

(QS A Taubah : 105) 

 

“Jika orang lain bisa, maka aku juga harus bisa” 

(Annisa Prisma Chaerani) 
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PERSEMBAHAN 
 

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk, Ayahanda tercinta … 

Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya kecil, sampai 
saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk Ibunda, terima kasih juga atas limpahan 
doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah Ibunda lakukan, semua 

yang terbaik. 

Terima kasih selanjutnya untuk adik saya yang luar biasa, dalam memberi 
dukungan dan doa yang tanpa henti. Dek Rizal yang selama ini sudah menjadi 
adik sekaligus teman bagi saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya 

merasa tidak ada yang memahami. 

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, yang 
senantiasa membimbing saya selama ini. Terima kasih juga untuk semua pihak 

yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per 
satu. 

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman 
saya di Fakultas Psikologi angkatan 2015. Terima kasih untuk kenangan yang 

kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas 
solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4,5 tahun ini menjadi 
lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang 

paling indah. 

Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga 
Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian 

semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT. 
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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung 

Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau.  

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana (S1) Psikologi. Penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan skripsi ini madih membutuhkan kritik serta saran dari beberapa pihak 

dan pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis 

ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

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

berkenan membimbing dan memberikan pengarahan serta dorongan sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.. 

3. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang 

senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan ketegasan selama 

proses perkuliahan. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah berbagi seluruh ilmu sehingga penulis memperoleh ilmu 

pengetahuan, wawasan dan pengalaman selama menempuh studi. 

5. Terimakasih Bapak Ibu Tutor yang mengajar di SKB Kabupaten Blora 

terkhusus ibu Didin selaku pengurus Program Kejar Paket C yang sudah 

membantu dalam penyebaran skala, serta memberikan izin, dan bantuan 

dalam proses penelitian skripsi ini. 

6. Ucapan terimakash juga kepada Bapak Nuril Huda, SP,MM selaku Kepala 

SKB Kabupaten Blora, yang telah memberikan ijin untuk mengadakan 

penelitian. 

7. Seluruh warga belajar Paket C SKB Blora yang telah berpartisipasi dalam 

penelitian ini. 
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8. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Widodo dan Ibu Rochayani terimakasih atas 

do’a serta dukungan yang telah diberikan baik secara moril maupun materill. 

9. Adik saya, Rizal Prima Rafinanda terimakasih telah memberikan 

dukunganserta semangat yang selalu diberikan. 

10. Sahabatku Anindita Ayu Febriliya, Mega Fitriani, Ana Syifa, Nurul 

Rahmawati, yang selalu memberikan dorongan dan dukungan dalam proses 

studi saya. 

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan 

pengetahuan bagi para pembacanya khususnya untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan Psikologi. 

 

 

Semarang, 12 Maret 2020 
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