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PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, karya ini saya persembahkan untuk keluarga,

sabahat dan teman-temanku yang yang sudah mendukung dan menyemangatiku

Dosen pembimbing ibu Dra. Rohmatun, M.Si., Psi yang senantiasa memberikan

ilmu, bimbingan, meluangkan waktu serta memberikan kesabaran untuk

menyelesaikan karya ini

Almamater Perguruan Islam Mathali’ul Falah Kajen yang menjadi tempatku

bertholabul ‘ilmi, berorganisasi, dan bersosialisasi

Almameter Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang

menjadi tempatku menimba ilmu dan memperoleh pengalaman
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MOTTO

Jika kamu bersyukur pasti kita akan menambah nikmat, dan jika kamu

mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih

(QS. Ibrahim: 139)

Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan mengigatmu. Bersyukurlah kepada-Ku,

dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku

(QS. Al- Baqarah: 152)

Rasulullah SAW bersabda : “ yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah

orang yang pandai bersyukur kepada manusia ”.

(HR. Ath- Thabrani)
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KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat,

hidayah dan ridhoNya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga karya yang

sederhana ini mampu peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai

derajat S-1 Sarjana Psikologi. Sholawat beserta salam senantiasa penulis haturkan

kepada beliau Nabi akhiruzzaman Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-

sahabatNya yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti, amin.

Peneliti mengaku dalam jalannya penelitian ini banyak pihak yang

membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bantuan dukungan,

dorongan dan motivasi yang di berikan oleh semua pihak secara moril dan materil.

Semua hal yang terasa berat terasa menjadi sedikit lebih ringan. Rasa bangga dan

dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

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

UNISSULA yang telah membantu dalam proses akademik maupun

penelitian.

2. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu

sabar mengajarkan kata demi kata, meluangkan waktu, serta menjadi

pembimbing yang hebat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang senantiasa

membantu dan memberikan saran dan perhatian selama peneliti mengenyam

pendidikan di Fakultas Psikologi.

4. Wabil khusus kepada bapak- ibu  serta kakak dan  mbak saya yang dengan

kecintaanya, kesabarannya, dan keikhlasannya baik dengan segala doa, usaha,

dan seluruh jerih payahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya.

5. Abah K.H. zaki fuad abdillah beserta ibu Nyai Hj. Robi’ah al adawiyah

selaku pengasuh pondok pesantren terimakasih telah memberikan kemudahan

izin serta barokah do’a, ilmu, semoga bermanfaat.

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

yang telah memberikan berbagai ilmu kepada peneliti yang sangat bermanfaat
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untuk kini dan nanti.

7. Terimakasih untuk subjek penelitian saya di fakultas psikologi semangat terus

menuntut ilmunya. Tanpa kalian penelitian ini tidak akan terlaksana.

8. 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.

9. Teman-teman satu kelompok bimbingan Naila  Amalia , Mbak Ulis Shihah

terimakasih telah menjadi teman diskusi, memberikan dukungan dan saling

membantu agar skripsi ini cepat terselesaikan.

10. Teman, sahabat, saudaraku, Alfiatur Rohmaniah, Anita Fitiani,lulu isnaini ,

Aldila Midodes, sri astute, Kurnia Nofiyana, Ashfi Baqiatus Shofi

terimakasih untuk semangat, dukungan, dan bantuan selama menempuh

pendidikan di perguruan tinggi.

11. Terimakasih untuk teman-teman kelas A psikologi 2014 semoga bisa saling

menjaga tali silaturahim.

12. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan

satu persatu, terimakasih atas bantuan, semangat dan nasehat kalian selama

peneliti menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Psikologi.

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan

untuk itu peneliti sangat mengaharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak

guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap karya ini dapat

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu psikologi.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, 11 Desember 2018

Peneliti


