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MOTTO 

 

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 

yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka memenuhi 

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka 

sesalu dalam kebenaran"  

QS. Al-Baqarah: 186 

 

“Barang siapa yang menempah suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut 

ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke Surga” 

 (HR. Tirmidzi) 

 

“Allah .... tiada yang mudah selain yang Engkau mudahkan, an Engkau jadikan 

kesusahan itu mudah. Jika Engkau mengehendakinya mrnjadi mudah”  

( HR Ibnu Hibban dan Ibnu Sunnai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Assalammualaikum wr. wb,  

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat atas kehadiran Allah atas 

rahmat, hidayah dan ridho yang telah diberikan kepada peneliti sehingga karya 

yang sederhana ini mampu peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat untuk 

mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi. 

Peneliti mengaku dalam jalannya penelitian ini banyak rintangan yang 

datang, namun berkat bantuan, dukungan, dorongan dan motivasi yang di berikan 

oleh semua pihak secara moril dan materil, semua dukungan. Semua hal yang 

terasa berat menjadi sedikit lebih ringan. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati 

peneliti mengucapkan terimakasih kepada : 

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

UNISSULA yang telah membantu dalam proses akademik maupun 

penelitian. 

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

selalu sabar mengajarkan kata demi kata dan memberikan arahan, 

meluangkan waktu, serta menjadi pembimbing yang hebat sehingga skripsi 

ini terselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Luh Putu Shanti K., S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang senantiasa 

membantu dan memberikan saran dan perhatian kepada peneliti selama 

peneliti menganyam pendidikan di Fakultas Psikologi. 

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

yang telah memberikan berbagai ilmu kepada peneliti yang sangat bermanfaat 

untuk kini dan nanti. 

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. Teruntuk Papa dan Mama atas dukungannya selama ini, baik secara moril 

maupun materil. Terimasih selalu mendoakan tanpa putus, memberikan 



dukungan,perhatian dan kasih sayang yang luar biasa. Semoga Allah selalu 

memberikan kesehatan, keluasan rezeki, umur panjang, dan selalu dalam 

lindungan Allah SWT 

7. Terimakasih Mbak Verra untuk doa yang tidak pernah henti, semangat yang 

telah diberikan, perhatian serta kasih sayangnya yang luar biasa. Terimakasih 

untuk dukungan yangdiberikan. Semoga Allah memberikan kebaikan yang 

lebih untuk mbak. 

8. Mas Faiz Iqbal terimakasih sudah memberikan perhatian, semangat, dan 

dorongannya yang luar biasa. Terimakasih sudang meluangkan waktnya 

untuk peneliti dalam melakukan research.. 

9. Teruntuk teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan 

menemani. 

10. 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 khususnya bidang 

lingkungan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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