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PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Syamira Afrah Awallaila 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 manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterima 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 kesarjaan saya dicabut. 

 

 

  

Semarang, 01 April 2019 

Yang Menyatakan 

 

 

Syamira Afrah Awallaila 
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MOTTO 

 

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan 

bertaqwalah kepada allah agar kamu beruntung.” 

(QS. Ali Imran 3:200) 

 

“Khoirunnaasi ahsanuhum khuluqan wa anfa‟uhum linnaasi” 

“Sebaik-baiknya manusia itu, adalah yang terlebih baik budi pekertinya dan yang 

lebih bermanfaat bagi manusia” 

(Al-Mahfudzot) 

 

“Wama „Indallahi Khoir” 

“Apa yang ada disisi Allah itu lebih baik” 

(QS. Ali Imran 3:198) 
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PERSEMBAHAN 

Bismillahirrahmanirrahiim... 

Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta‟ala, ku persembahkan karyaku kepada : 

Abi dan Ibu yang penuh ketulusan telah mendidik dan merawatku serta selalu 

mendukung apapun yang menjadi pilihanku. 

Adik ku Kafi dan Kafa yang menjadi semangatku untuk terus belajar dan 

berusaha sehingga dapat memberikan tauladan yang baik untuk kalian. 

Ibu Dra.Rohmatun M.Si, P.si, yang bukan hanya pembimbing tetapi juga 

merangkap sebagai orang tua penggantiku selama masa mengerjakan skripsi. 

Kesabaran dan arahan ibu yang membuat saya ingin terus berusaha 

menyelesaikan skripsi ini. 

Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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Univeristas Islam Sultan Agung Semarang. Proses penulisan skripsi peneliti 
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Allah, dan semua pihak yang membantu Alhamdulillah skripsi ini mampu 

diselesaikan oleh peneliti. 

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa hormat, peneliti 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarya 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. Ibu Dra. Rohmatun M.Si, P.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. Ibu Erni Agustina setyowati M.Psi selaku dosen wali yang dengan sabar 

mengarahkan, memberikan saran yang membangun, sekaligus menjadi orang 

tua pengganti selama masa perkuliahan. 

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

ilmu dan pengalaman yang berharga kepada peneliti. 

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

Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan bantuan dan kemudahan 

dalam urusan administrasi. 
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membantu peneliti dalam proses penelitian. 

7. Abi, Ibu, yang kalimat dan doa nya selalu ampuh membuat saya bersemangat 

kembali untuk menuntaskan pendidikan s1 dengan baik. Sekali lagi 
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terimakasih tak terhingga untuk pemilik kasih sepanjang masa, kakak sayang 

ibu dan abi. 

8. Rizal Kamal Washfi dan Kamil Kautsar Badruttamam yang selalu setia jadi 

tim hore kakaknya agar cepat menyelesaikan skripsi dan cepat pulang 

kerumah. 

9. Teman compang-camping seperskripsianku Ika, Fikri, Hana, Retno, Salsa, 

Firda, Risma, Ayu, Vevi yang selalu memberikan masukan dan saran serta 

semangat untuk segera menyelesaikan penelitian. karena kalian skripsianku 

ngga sepi. Semoga tugas akhirnya Allah permudah dan ilmunya berkah. 

10. Kak Syahfitri Retno Wulandari yang sudah bersedia menjadi motivator, 

teman, dan kakak antar benua. Terimakasih sudah selalu ada dibalik telepon. 

11. Mbak Widya, Mbak Intan, Mbak Fia yang ternyata jadi kakak yang baik, dan 

teman yang selalu ada selama saya ada di menyelesaikan pendidikan di 

Semarang ini. Terimakasih, sudah bersedia kenal saya dan bertahan. 

12. Mama Kost Squad ku Irina, Intan, Vevi, Aldi, terimakasih udah selalu jadi 

orang tetangga kost yang baik dan membantu memakmurkan berat badan 

saya.  

13. Dodi dan ferix terimakasih sudah jadi teman kos yang selalu siap menjawab 

telpon ku di tengah malam untuk ngajak ke keluar nyari makan. Semangat 

skripsi ya kalian, skripsi ngga akan nulis sendiri kalau kalian nya diam aja 

begitu. 

14. Geng Remaja Ngegas Irina, Wardah, Ami, Yuni, Semira, Ferix, Imam, Anin 

yang ternyata jadi partner kerja terbaik di BEM Psikologi. Kalau BEM aja di 
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15. Geng Magang Lapas Kedungpane terimakasih bantuan dan kerjasamanya 

sebelum, saat, dan setelah magang berlangsung. 

16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 (Raiser), terima kasih banyak 
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17. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada 

peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan 

dukungannya.  

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan 

sungguh-sungguh. Semoga dengan keterbatasannya, skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

Psikologi dan semua pihak yang membutuhkan.  

 

       Semarang

  


