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MOTTO 

 

“Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan teman,karena 

uang mudah di cari sedangkan teman yang baik belum tentu 

kembali lagi” 

     (Ayah) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan ucapan syukur Allhamdulillah kehadirat Allah Subhanallahu wa 

Ta’ala dan shalawat salam kepada nabi Muhammad Shallahu’alaihi wa 

sallam, kupersembahkan karya kecil skripsiku ini untuk : 

Ibunda tercinta, Ibu Endang Pusparini malaikat tanpa sayap yang bisa aku 

lihat dari pertama kali aku membuka mata sampai sekarang, yang tidak 

pernah lupa memberikan kasih sayang, doa dan semangat setiap hari dengan 

setulus hati. 

Ayahku tercinta, Abdullah malaikat kedua yang aku lihat yang Allah 

kirimkan kepadaku setelah ibu, sosok laki-laki tampan yang tidak pernah 

mengeluh dan bosan dalam membimbingku dan dengan tulus mencintaiku 

dari kecil hingga sekarang. 

Adikku tersayang, Ilham Dwi S sodara satu-satu nya yang selalu ikut 

mendoakan dan memberikan semangat dalam segala hal termasuk dalam 

menempuh ilmu selama beberapa tahun ini di pulau jawa. 

Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing yang tidak 

hanya sekedar membimbing tetapi juga meluruskan apa yang salah dan 

benar dan juga sebagai pembimbing yang sangat santai dalam membimbing 

mahasiswanya. 

Seluruh dosen yang senantiasa ikhlas dan sabar dalam memberikan ilmu-

ilmunya. 

Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah Subhannallahu Wa Ta’ala atas segala 

limpahan rahmat. Hidayah serta inayah Nya untuk peneliti, sehingga tugas akhir 

ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuia dengan harapan. Sholawat serta 

salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu 

mendapat syafaat dari beliau. Amin 

 Skripsi ini merupakan syarat untuk tugas akhir mencapai derajat S-1 

Sarjana Psikologi. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan meskipun segala 

doa, usaha dan semangat telah tercurahkan dalam pembuatan skripsi ini, namun 

dengan segala keterbatasan peneliti tetap manusia biasa yang tak luput dari 

kesalahan dan di dalam membuat skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena 

kesempurnaan semata-mata hanya milik Allah SWT. Bersama ini peneliti 

mengucapkan banyak terimakasih atas segala doa , nasehat dan motivasi serta 

kepedulian semua pihak selama pembuatan skripsi kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

kemudahan dalam perijinan penelitian. 

2. Bapak Joko Kuncoro, S. Psi,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk terus membimbing, 

memberikan saran dukungan dan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi 

ini diselesaikan dengan baik. 

3. Pak Abdurrohim, S.Psi, M.Si selaku dosen wali yang telah meluangkan 

waktu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan berlangsung. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan 

ilmu dan pengalaman kepada peneliti. 

5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan serta seluruh Karyawan  

Psikologi Unissula yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam 

urusan administrasi 
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6. Kedua orang tua saya yang tidak pernah putus dan lelah dalam 

mendoakan, mensupport serta membiayaai saya selama ini dan juga adik 

satu-satunya saya yang juga selalu memberikan dukungan. 

7. Kakek dan Nenekku yang berada di jepara yang selalu memberikan 

semangat dan ikut mendoakanku selama menuntut ilmu di semarang. 

8. Beberapa mahasiswa unissula yang berstatus berpacaran yang sudah 

meluangkan waktu untuk membantu peneliti dengan bersedia menjadi 

responden. 

9. Suami saya yang telah bersedia membantu, menemani, meluangkan waktu 

serta selalu memberikan semangat dan selalu mengingatkan saya untuk 

segera menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Malaikat kecil saya yang masih berada di dalam kandungan yang dapat 

berkompromi karena selalu kuat menemani bundanya dalam 

menyelasaikan tugas akhir ini. 

11. Kak indah kakak tingkat yang baik dan selalu sabar untuk membantu dan 

membimbingku dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

12. Wanita sholehah ku, Ulfa Noviana, Hana Hania, Fatma Nur Laili dan Intan 

Puspita terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik yang aku temukan 

selama menempuh perkuliahan di unissula dan sudah menjadi sahabat 

yang selalu peduli dan menemani dalam seneng maupun susah serta selalu 

menjadi alrm terbaikku dalam proses menyusun tugas akhir ku ini, karena 

hanya tinggal saya yang tersisa di unissula di antara mereka.  

13. Mas Agus/anyong bintang timur yang selalu aku repotin untuk merapikan 

tulisan ku ini dan membantu aku mengedit tugas-tugas lainnya dari awal 

perkuliahan. 

14. Beberapa teman-teman seperjuanganku yang sudah aku repotin untuk 

menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas akhir ini. 

15. Teman-teman Hits Psikologi 2014 kelas C yang tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu, terimakasih karena sudah menjadi teman-teman yang baik 

serta berbagi pengalaman selama perkuliahan berlangsung selama 4 tahun 
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ini. Semoga kita bisa di pertemukan kembali dalam keadaan yang sehat 

dan sukses. 

16. Dan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan doa, 

dukungan, dan semangat kepada peneliti. 

Akhir kata dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis 

berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

psikologi khususnya dalam bidang sosial. 

Semarang, 

 

 

Penulis 

 

 

 

 


