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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga 

mereka mengubah diri mereka sendiri.” 

(Q.S Ar-Ra’d: 11) 

 

“Dan berbuatlah kebaikan (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik kepadamu.” 

(Q.S Al-Qashas: 77) 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”  

(Q.S Al-Baqarah:286) 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya ini kupersembahkan : 

Sebagai rasa syukur terhadap segala sesuatu yang telah Allah SWT berikan dan 

takdirkan untukku.  

Karya ini juga kupersembahkan untuk ibu dan bapak yang senantiasa 

mencurahkan do’a dan harapan yang mengiringi dalam setiap langkah, 

memberikan saya dukungan moril baik kekuatan, semangat dan motivasi serta 

dukungan materiil.  

Adik dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan agar tetap 

semangat dalam menyusun skripsi.  

Dosen pembimbingku Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi yang telah sabar 

membimbing, memberikan ilmu, pengetahuan, arahan, dorongan dan motivasi 

dalam menyelesaikan karya ini. 

Dan dengan penuh rasa syukur saya persembahkan karya ini untuk semua pihak 

yang telah berjasa dalam penyelesaian karya tulis ini serta Almamaterku tercinta. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, hidayah dan ridho yang telah 

diberikan kepada penulis sehingga karya yang sederhana ini mampu penulis 

selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi. 

Penulis mengakui dalam jalannya penulisan ini banyak kendala dan 

rintangan yang datang, namun berkat bantuan, dukungan, dan motivasi yang di 

berikan oleh semua pihak secara moril dan materil, semua hal yang terasa berat 

menjadi sedikit lebih ringan. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

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

UNISSULA dan dosen wali yang telah membantu dalam memberikan saran 

dan perhatian kepada penulis selama penulis menganyam pendidikan S-1. 

2. Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing skripsi yang 

selalu sabar mengajarkan kata demi kata, meluangkan waktu, memberikan 

motivasi dan perhatiannya serta menjadi pembimbing yang hebat sehingga 

skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik. 

3. Bapak Kepala Sekolah, Bapak/Ibu Guru dan siswa-siswi kelas XI SMA 

Negeri 1 Jakenan Kabupaten Pati. Terimakasih telah memberikan izin, 

bantuan dan kerjasamanya dalam proses penelitian skripsi ini. 

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

yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat 

sehingga penulis mendapatkan pengetahuan dan berbagai pengalaman. 

5. Bapak dan Ibu Staff  TU serta perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, 

terimakasih atas bantuan dan kerja sama dengan memberikan kemudahan 

dalam pengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai. 

6. Orang tua tercinta dan nenek, terimaksih atas do’a yang senantiasa kalian 

panjatkan untukku dalam setiap langkahku, ridho kalian sangat berharga 

untukku, dukungan serta kasih sayang kalian adalah sumber kekuatanku. 

7. Kepada adikku Dwi Primus Ardianto yang selalu memberikan semangat 
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untuk segera wisuda. 

8. Kepada sahabat-sahabatku Imas Ayu Sulistianingsih, Nur Fauziyah Harum, 

Dimas Bagus H, Hevi Mita Sari, Eni Inawati, Inna Rifatun Nafi’ah, Devi Ayu 

R, Eka Fajriyah, Fikri Tahta N, Dodi Adi B, Duwung E, Yuni Kusuma, Irul, 

Charis, Aghatry, Bambang terimakasih telah memberi warna selama kuliah 

memotivasi, menyemangati, saling mendoakan dan membantu kelancaran 

skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan skripsi atas dukungannya satu sama lain terutama 

“Dosbing Bu Putu”. Terima kasih atas semangatnya. 

10. Sahabat Ta’aruf Devi, Eka, Septi, Eri dan Ari yang sudah menemani dari 

jaman mahasiswa baru sampai sekarang. 

11. Sahabat-sahabatku semua anak psikologi angkatan 2015 terutama kelas B 

“fastco_15” yang memberikan semangat kepada penulis selama masa 

perkuliahan dan pada saat menyelesaikan skripsi. 

12. Sahabat Fillah yang selalu memberikan semangat dan motivasi. 

13. Teman-teman Kost Rosella terimakasih untuk semuanya selama ini. 

14. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan do’a 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

       Skripsi ini telah dikerjakan dengan proses penyelesaian yang sungguh-

sungguh dan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi. 

Wassalamualaikum Wr. Wb  

 

Semarang, Maret 2020 
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