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MOTTO 

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 

diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat) dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan” 

(Q.S. Al- Hashr: 18) 

“Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada 

murka orang tua” 

( HR. Tirmizi) 

“Jadilah seperti padi yaitu semakin berisi maka padi akan semakin merunduk” 

(Asfirotun Ulfiah) 



KATA PENGANTAR 

 

      Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat, hidayah, 

dan ridhoNya  yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. 

      Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar Sarjana (S1) Psikologi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih dibutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak dan pada kesempatan ini 

dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih 

kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang juga sebagai dosen pembimbing 

yang telah bersedia mengarahkan, memberikan ilmu, membantu, meluangkan 

waktu, memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai 

dengan baik. 

2. Ibu Agustin Handayani, S.Psi., M.Si selaku dosen wali yang senantiasa dengan 

ketulusan dan kesabaran telah bersedia membimbing selama proses 

perkuliahan. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Unissula selaku tenaga pengajar yang 

telah bersedia berbagi segenap ilmu sehingga penulis memperoleh 

pengetahuan, wawasan dan pengalaman selama menempuh studi. 

4. Bapak dan Ibu Staff  Tata Usaha, Petugas Laboran serta Perpustakaan Fakultas 

Psikologi Unissula, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. 

5. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak serta Ibu Guru SMA dan SMK di Kabupaten 

Demak, Terimakasih telah memberikan izin, bantuan dan kerjasamanya dalam 

proses penelitian skripsi ini. 



6. Ibu Titin Suprihatin, S.Psi.,M.Psi dan Mbak Diany Ufieta Syafietri, 

M.Psi.,Psikolog selaku panelis terimakasih telah bersedia sebagai ahli bahasa 

dalam skala komitmen karir.  

7. Mbak Nurayni S.Psi dan Mbak Megawati, S.Psi selaku pemilik skala Dukungan 

Sosial yang telah mengizinkan saya untuk melakukan adaptasi penelitian skala 

dukungan sosial orang tua. 

8. Bapak dan Ibuku tercinta, terimaksih atas do’a yang senantiasa kalian panjatkan 

untukku dalam setiap langkahku, ridho kalian sangat berharga untukku, 

dukungan serta kasih sayangnya, kalian adalah sumber kekuatanku.  

9. Kakakku Nunung Syaiful Fahrur Rozi, terimakasih kak sudah banyak 

memberikan  dukungan untukku baik moril dan materiil. Terimakasih Brother.  

10. Terimakasih untuk Dega, Afina, Dananjaya, Hafizh dan Ade telah bersedia 

terlibat menjadi kelompok FGD dalam proses alih bahasa pada aitem skala 

penelitian skripsi ini.  

11. Sahabatku Ainur Rahmatul Mahfiyah dan Mbak Ikhda Khusnayein kalian 

adalah sahabatku yang selalu ada dalam suka dan dukaku, terimakasih selalu 

untuk support dan semangatnya. Sukses selalu buat kita.  

12. 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. 
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