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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Cyntia Rosemasita Mulyaning
Asti dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh
derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.
2. Sepanjang sepengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis / diterbitkan 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 isi pernyataan ini, maka saya
bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, 7 Maret 2016
Yang menyatakan

Cyntia Rosemasita Mulyaning Asti
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PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim Kupersembahkan karya ini kepada:

Allah SWT yang telah memberikan hidup yang penuh dengan kebaikan dan
kemudahan sehingga dengan bantuan Allah SWT karya ini dapat terselesaikan
dengan baik.
Papa, Mama, Adik, Oma dan seluruh keluarga yang selalu memberikan kasih,
doa, semangat, dukungan, dan nasihat untuk menyelesaikan karya ini. Saya
bersyukur menjadi bagian dari hidup kalian semua.
Kedua dosen pembimbingku yaitu Ibu Atin dan Ibu Dwi. Terima kasih telah
memberikan ilmu, kesabaran, waktu dan bimbingannya untuk menyelesaikan
karya ini. Saya ucapkan terima kasih untuk segala kebaikan yang saya terima,
semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan yang berlipat untuk ibu dan
keluarga.
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MOTTO

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan
penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta
rahmat bagi orang-orang yang beriman”
(Q.S. Yunus: 57)

“Kebahagiaan adalah keseimbangan, tidak ada keseimbangan yang bisa dicapai
tanpa penyesuaian”
(Mario Teguh)

“Readjusting is a painful process, but most of us need it at one time or another”
( Arthur Christopher Benson)
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan ridhoNya yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini mampu
terselesaikan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung
Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kaum muslim
dari jaman kebodohan menuju jaman yang terang benderang ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang
telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan berupa
bimbingan, dorongan dan motivasi membuat saya bisa mempertahankan semangat
dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan bangga dan rendah diri
menyampaikan rasa terima kasih kepada:
1.

Ibu Inhastuti Sugiasih, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas
Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam
perijinan dan persetujuan penelitian.

2. Ibu Titin Suprihatin, M.Psi sebagai pembimbing utama yang telah bersedia
meluangkan waktu, membimbing, memberikan semangat serta mengarahkan
penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Ibu Dwi Wahyuningsih Choiriyah, M.Psi., sebagai pembimbing pendamping
yang telah bersedia meluangkan waktu, dan menjadi teman berdiskusi hingga
skripsi ini selesai.
4. Ibu Ratna Supradewi, S.Psi, M.Psi, Psi selaku dosen wali terima kasih atas
bimbingannya selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar
yang telah memberikan berbagai kemudahan selama proses penelitian, dan
selalu mengingatkan penulis untuk selalu tetap bersemangat dalam menuntut
ilmu.
6. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA,
terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
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7. Papa, mama dan adik tercinta, yang selalu dan tidak akan pernah berhenti
berdoa untuk kesuksesanku, memberikan nasihat, dukungan materi dan
moral; serta selalu mengingatkanku untuk mengingat-Nya. Semoga Allah
selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan barokah serta melindungi
dari segala bentuk fitnah, marabahaya dan malapetaka.
8. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan penulis dari jauh untuk
kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat terbaik penulis, Riska Desy Nurmalasari, Tasyah, Erianisa, Azmiani,
dan Ervianto yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan penulis
berkeluh kesah, berdiskusi mengenai skripsi, serta selalu memberikan
kebahagiaan, semangat, dan nasihat untuk penulis. Teman-teman ANGKASA
2011, yang banyak memberikan pelajaran, kebahagiaan, dan semangat kepada
peneliti. Sebuah kebanggaan mengenal kalian semua.
10. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan serta doa
kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh
dan sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini
masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak yang tertarik
dengan ilmu ini.
Semarang, 7 Maret 2016

Penulis
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