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PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Devi Ulfiana Prastowo dengan penuh 

 kejujuran dan tanggung 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, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau 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. 

  

Semarang, 14 Maret 2019 

      Yang Menyatakan 

 

 

 

           Devi Ulfiana Prastowo 
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MOTTO 

‘Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena, dan lautan 

dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habis 

kalimat – kalimat Allah SWT yang aka dituliskan, sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana’. (Q.S.Al-Lukman:27) 

 

‘Always present the best version of yourself’’  

(Variety Tales) 

 

‘Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi 

engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui 

sedangkan kamu tidak mengetahui’ (Al-Baqarah: 216) 

 

Tanamlah kebaikan, maka kebaikan akan menyertaimu dan orang sekitarmu. 

Sebenci apapun kamu dengan seseorang do’akan lah yang baik.  

(Mama) 

 

Tak Perlu menjelaskan tentang dirimu pada siapapun, karena yang menyukaimu 

tidak membutuhkannya. Dan yang membencimu tidak akan mempercayainya 

(Ali Bin Abi Thalib) 
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PERSEMBAHAN 

Ku tata masa depan denan Do’amu 

Kugapai cita dan impian dengan pengorbananmu 

Kini... 

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti, hormat, bakti dan rasa terima 

kasihku kepada 

Mama malaikat ku, papa terhebat ku, motivasi utama ku  yang telah memberikan 

ku kasih sayang tiada terhingga, yang tidak mungkin dapat ku balas dengan 

selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini 

mewakili rasa bahagia dan bangga ku memiliki orang tua sehebat kalian,  

 

untuk kaka dan adik ku tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama 

kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu menjadi hal tak dapat tergantikan 

terimakasih atas do’a dan bantuan kalian selama ini,  

untuk dosen pembimbing ku ibu Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi terima kasih telah 

memberi bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga karya ini bisa menjadi 

karya saya yang bersejarah, 

untuk sahabat dan teman teman ku yang telah mendukung dan membantu dalam 

proses penyelesaian karya ini, 

untuk partner saya yang spesial yang telah memberikan kisah dan drama dalam 

pembuatan karya ini 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum 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 mengaku dalam proses penulisan ini banyak rintangan yang 

datang, namun berkat bantuan, dukungan, dorongan dan motivasi yang diberikan 

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

hati penulis mengucapkan 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. Ibu Titin Suprihatin, S.Psi.M,Psi selaku dosen pembimbing skripsi dan 

dosen favorit saya yang telah sabar membantu serta membimbing penulis, 

meluangkan waktu dan tenaganya pada proses pembuatan penelitian ini.  

3. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.A selaku dosen wali yang senantiasa 

membimbing selama proses perkuliahan ini. 

4. Seluruh Siswi – Siswi SMA Islam 1 Sultan Agung Semarang yang telah 

bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam Tryout dan penelitian. 

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

Semarang selaku tenaga pengajar telah bersedia berbagi ilmu yang 

bermanfaat sehingga penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

selama menempuh studi. 

6. Kepada Bapak Widodo Dwi Prastowo Endang Prasetyo Purwodinoto dan 

Ibu Peni Rahayu yang selalu berkorban segalanya, kalian lah yang menjadi 

sumber semangatku dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semua ini 

karena do’a, dukungan dan arahan pada anak-anak mama dan papa 

sehingga kelak dapat meraih impian masing-masing. 
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7. Kepada kaka ku, Kak Risvi dan adik ku Andin Ariana Grande yang turut 

menyemangati dan menghiburku apapun yang terjadi dalam segala situasi 

dan kondisi, yang selalu rindu diriku agar pulang ke rumah.  

8. Kepada saudara – saudara ku yang mendukung dan menantikan diriku 

wisuda agar bisa kerja di Jakarta bersama kalian. 

9. Kepada Alm. Abah Muslih dan Umi Lin selaku Pengasuh Pondok Al-

Azhar yang tidak pernah lupa mengingatkan saya untuk tidak 

meninggalkan kewajiban saya sebagai muslim dan maaf tidak bisa datang 

ke pemakaman abah. 

10. Partner spesialku, moodboster disaat ku lelah, cape, sedih bagai vitamin C 

untukku, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, kepekaan yang 

melebihi wanitamu ini, serta kesabaran yang telah memberikanku 

semangat dan inspirasi. Semoga kamu adalah pilihan terbaik dan masa 

depan ku ‘Ang’ . 

11. Teman-teman yang tidak akan kulupakan jasanya karena telah 

mengarahkan dan membantu ku membuat skripsi ini nano – nano yakni 

Capryana, Kentang (Meda), Ririn (pentulku), Afifah, Rizky Inyong, 

Mufidah, Putri, Novita, Belinda, Dwi, Noor Vetty, Richa, Dodi, Bayu dan 

Deni. 

12. Teruntuk Gilang Hijrah sahabat terdewasa ku 

13. Grup Hengkang tercinta, bersama kita melalui ujian hidup yang berharga 

itu, kalian menjadi sahabat yang penting banget buat aku, menemani ku, 

menjadi pendengar setia ku, wanita penghibur lara ku yakni ndoro rere 

(Reneta Utami), Arab Kentir (Qori Nabila), Ndut ku (Laras) dan Ratu 

Karoke (Novi Arini). Terima kasih atas bantuan, do’a, nasihat, hiburan, 

traktiran, ojekkan, utang dan semangat yang kalian berikan pada ku selama 

perkuliahan ini. Luv u guys..  

14. Teman pertama ku di kampus yang selalu sepemikiran dan se-tipe yakni 

Nuraini Artanti (Tata). 

15. Grup Bilbol ku, sahabat SMP yang senantiasa mendukung dan menantikan 

hari wisuda ku Astri, Dananti, Inyum, Marino. 
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16. Grup Swallow, sahabat pondokku yang senantiasa mengingatkanku ke 

jalan yang di Ridhoi Allah SWT, yang jauh tapi selalu membuatku 

bahagia punya kalian yakni Itmami, Luil, Ayu, Lien, Lania, Memo, Nur. 

17. Grup FH26, teman ospek di UNISSULA yang selalu dan semoga akan 

terus menjaga silaturahmi ini.  

18. Teman-teman kelas B angkatan 2014 yang telah memberikan cerita indah 

saat masa kuliah ku terutama Dian Nur, Resta, Rani, Dian Ummul, Dimas 

yang memberikan ku pelajaran, arti sebuah pertemanan. 

19. Keluarga Psikologi Angkatan 2014, terimakasih kebersamaan dan 

kekompakan nya. Kalian memang LUAR BIASA!  

20. Teman teman SMA ku yang selalu mendo’akan ku dan mendukung ku 

Anisa, Rizal, Ity, Rizky, Hikmah tetapi kalian duluan menikah. 

21. Orang orang yang pernah meremehkan ku, karya ini bukti tanpa kalian aku 

tidak akan menjadi seperti ini, hasil bully kalian menghasilkan karya untuk 

ku. 

Penulis 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,  15 Maret 2019 

 

 

 

      Devi Ulfiana Prastowo   

 

 

 

 

	


