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MOTTO 

 

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 

begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu  

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” 

(QS. At-Taubah 9:105) 

 

“Jadilah seseorang untuk selalu berfikir positif bahwa kamu mampu melakukan 

apapun yang kamu bias. Kelak apa yang telah kamu lakukan pasti akan 

mendapatkan hasil yang terbaik dalam pekerjaan maupun hal lainnya” 

(Iga Mangesthi Suluhing Nurthiani) 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya ini ku persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu 

selama menjalani proses membuat skripsi. Terutama orangtua saya yaitu Ibu 

Suryani yang telah mendoakanku selama ini, memberikan semangat dalam setiap 

langkahku, Bapak Daryanto yang tidak lelah juga selalu mendoakan dari jauh 

karena suatu pekerjaan, selalu memberikan semangat walaupun dari jauh. 

Kakakku tercinta yang selalu meberikan semangat “ayo dikerjakan skripsinya, 

biar cepat lulus” dan Adik saya juga yang selalu memberikan dukungan.. 

Tak lupa untuk dosen pembimbingku selama ini bapak Abdurrohim 

S.Psi.,M.si yang telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran dan penuh 

keikhlasan. Begitu banyak pelajaran yang saya ambil dalam mengerjakan skripsi 

ini. Terimakasih berkat bimbingan bapak saya bisa menyelesaikan skripsi ini. 

Almamater Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

telah saya sambangi kurang lebih 4,5tahun ini. Saya bertemu dengan orang-orang 

yang sangat luar biasa disini. Teman-teman yang begitu tulus kasih dan 

menjadikan hari-hari peneliti penuh dengan canda-tawa. Juga di Fakultas Pikologi 

inilah tempat peneliti menimba ilmu. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas rahmat, hidayah 

dan ridho yang telah diberikan kepada peneliti sehingga karya yang sederhana ini 

mampu peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1 

Sarjana Psikologi.  

Peneliti mengaku dalam proses penulisan ini banyak rintangan dan 

halangan yang datang, namun berkat bantuan, dukungan, dan motivasi yang 

diberikan oleh semua pihak secara moril dan materil. Akhirnya dengan penuh 

kerendahan hati peneliti menguapkan 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 Abdurrohim., S.Psi, M.Si selaku dosen wali sekaligus dosen 

pembimbing skripsi yang telah sabar membantu serta membimbing peneliti, 

meluangkan waktu dan tenaganya pada proses pembuatan penelitian dan 

masa perkuliahan ini.  

3. Fakultas Hukum UNISSULA yang telah mengijinkan peneliti untuk 

melakukan penelitian ini 

4. Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA  yang telah 

membantu mengisi skala penelitian. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang selaku tenaga pengajar telah bersedia berbagi ilmu yang 

bermanfaat sehingga peneliti memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

selama menempuh studi. 

6. Kepada Ibu dan Bapak  yang selalu mendoakan, menyemangati dan 

memberikan motivasi serta wejangan yang menenangkan hati.  

7. Kepada Kakakku yang turut memberikan perhatian  lebih, selalu 

menyemangati, mendoakan serta selalu siap siaga apabila saya membutuhkan 

sesuatu.  
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8. Sahabat-sahabat yang selalu hadir dalam keadaan apapun yang telah menjadi 

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

apa-apa yaitu Ichdha Sausan Zahraningsih, Dewi Riskaya Astuti, Fitria Dian 

Kusumaningrum, Dyah Wulan Yuliani, Dian Suci Pratiwi, Gisma Dian 

Wardayani, Fikri Tahta N.F. 

9. Kepada Imas teman sepembimbingan yang telah membantu dalam proses 

penelitian, mengantar, menunggu, dan mencari subjek penelitian ini dari pagi 

hingga menjelang sore. 

10. Kepada Sahabat tercinta Sekar Paramesthi yang selalu bersama-sama dari 

SMA sampai kuliah walaupun berada di universitas yang berbeda dan telah 

mendahului lulus. Terimakasih telah mendoakan dan mendukung saya. Selalu 

memberikan perhatian yang lebih untuk saya. Terimakasih juga telah 

membantuku sehari-hari di sela-sela kamu bekerja memberikan sedikit waktu 

untuk membantu saya mencari subjek di Fakultas Hukum UNISSULA. 

11. Kepada M.Azhari selaku teman, sahabat, dan pacar yang sudah memberikan 

dukungan dengan sepenuh hati dan juga mengantar mencari subjek disela-sela 

waktu kerja dan kuliahnya.  

12. Keluarga Psikologi Angkatan 2015, khususnya kelas B terimakasih 

kebersamaan dan kekompakan nya. Terimakasih banyak dan terus berjuang 

untuk kesuksesan kedepan. 

Peneliti 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 Wr. Wb  

 

Semarang,  Maret 2020 
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