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MOTTO 

 

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar 

baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa 

yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah 

melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya” 

(Surat Ath-Thalaq ayat 2-3) 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(Surat Al Baqarah ayat 286) 

“When you do good, you will feel good and when you do bad, you will feel bad” 

(Abraham Lincoln) 

“Do what you love, and Love what you do” 

(No Name) 

“Selain berjuang,  berusaha dan berdoa lantas apa lagi yang dapat kau lakukan!” 

(Tanjiro D.S) 

“Kesuksesan orang lain bukanlah sebuah kegagalan buat kita, setiap orang 

memiliki jalan dan proses yang berbeda-beda” 

(No Name) 

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” 

(Surat Ali Imran ayat 139) 
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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karya ini untuk ; 

Ayahku dan Ibuku pada kondisi apapun. Beliau adalah kekuatan dan alasanku utuk 

memperjuangkan masa depan dan cita-citaku. 

Ku persembahkan karya ini sebagai rasa hormat dan kesungguhanku. 

 

Dosen pembimbing skripsi yang memberikan banyak masukan, koreksi, dan ilmu 

yang sangat bermanfaat serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya 

ini. 

 

Semua pihak yang membantu kelancaran penelitian ini  

Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang, istimewanya Fakultas 

Psikologi yang banyak memberikan kesan dan kenangan selama ini 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah dan ridho-

Nya yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 

Alai Wassalam, semoga kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Skripsi ini 

merupakan syarat mendapatkan gelar sarjana (SI) Psikologi. 

 Penulis menyadari masih banyak kekuarangan dalam penelitian yang sudah 

dilakukan, kesulitan dan hambatan selalu ada namun karena ridho Allah SWT dan 

bantuan dari berbagai pihak yang terkait, maka penulis mampu melalui dan 

menyelesaikan skripsi. Penulis dengan rasa hormat dan segala kerendahan hati ingi 

mengucapkan terimakasi kepada : 

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

Universitas Isalam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing 

yang senantiasa memberika bimbingan, saran, dan motivasi sehingga 

terselesaikanya skripsi ini. 

2. Ibu Anisa Fitriani, S.Psi, M.Psi selaku wali dosen di Fakultas Psikologi yang 

memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan selama proses perkuliahan di 

Fakultas Psikologi. 

3. Seluruh subjek penelitian yaitu mahasiswa dan mahasiswi organisator se-

UNISSULA yang telah berpartisipasi untuk menymbangkan data dalam 

penelitian ini, tanpa partisipasi dari kalian penelitian tidak akan 

mendapatkan hasil dan tidak akan terselsaikan. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, terimaksih atas segala bantuan dan bimbingan selama proses 

perkuliahan berlangsung. 

5. Bapak dan Ibu staff TU serta perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, terimakasi atas kerja sama dan fasilitas saat 

masa perkuliahan. 

6. Semua penelti sebelumnya yang telah memberikan sumbangsih teori dan 

hasil penelitian sebagai bentuk dukungan terhadap penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ayahku dan Ibuku yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati, nasihat, 

semangat yang tidak ujung redup, dan doa yang senantiasa dilangitkan pada 
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Pencipta, serta membuat rumah menjadi tempat ternyaman untuk pulang 

ketika hari-hari terasa melelahkan. 

8. Adikku Marcosyahin U.W, yang selalu memberikan dukungan semangat, 

doa dan menjadi tempat bercerita dalam berbagai macam masalah. 

9. Orang-oranng yang membimbingku, Tika Imaniar F yang pintar, selalu 

sabar dan fast respond ketika ditanyai terkait skripsi yang aku tidak paham, 

Fanda Virginia, yang selalu memberikan arahan dan mengingatkan terkait 

tugas dan tanggung jawab skripsi, dan Mutiara Fazirah, yang menjadi 

motivasi dan semangat untuk dapat mencapai hal-hal yang lebih baik lagi. 

10. Teman-teman seperjuangan dimasa kuliah Bayu, Cuklis, Dimbay, Candra, 

Vanhau, Hilmi, Tegar, Eby, Pamila, Akbar, Bela, Wulan, Andhika, Dimcat 

dan Dewandha yang selalu memberikan semangat dan dukungan simpati 

ataupun empati, selalu menemainku diwaktu susah ataupun senang, 

terimakasi selama ini. 

11. Teman-teman yang selalu menjadi hawa positif dalam hidupku, Rizqi A, 

Dita Ratna, Sandy Agung, Veais, Yuni, Denok dan Hendri. Terima kasih 

sudah memberikan motivasi dan memberikan semangat dalam perkuliahan. 

Kalian luar biasa. 

12. Kepada diri sendiri, yang sudah berjuang sampai detik ini, terima kasih 

sudah mampu diajak kerja sama dan selalu bisa diandalkan meskipun 

banyak rintangan yang harus dihadapi. 

13. Tuhanku, paling pertama dana terakhit kusebut nama-Nya, Allah SWT yang 

telah memberikanku segala hal yang aku kira aku tak mampu, telah 

memberikan hati seluas ini, kekuatan, cinta, kasih, perlindungan, dan jalan 

terbaik denganhasil terbaik di waktu yang terbaik. 

 Skripsi ini sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius oleh 

peneliti, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun 

penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Semarang, 04 Juli 2021 

Yang menyatakan 

 

 

             GG Amamlansyah  
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