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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini untuk:

Aba dan mama yang telah memberikan dukungan materi dan doa

Kakak-kakak dan adik-adikku, terimakasih banyak

Sahabat-sahabatku, terimakasih sudah mendukung dan menyemangatiku

Diyar terimakasih

Kedua dosen pembimbingku yang telah menyempatkan

memberi waktu, ilmu, dan bimbingannya untuk

menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
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MOTTO

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,

kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita

gembira kepada orang-orang yang sabar.”

(QS. AL-BAQARAH AYAT 155)

Saat kamu berusaha dengan keras, berdoalah karena dengan doa semuanya akan

baik-baik saja

(Mama)

Bersyukurlah atas apa yang kamu nikmati dari lahir sampai sekarang, jangan

pernah merasa kurang dalam hidup ini karena ini semua hanya titipan dari

ALLAH S.W.T

(Aba)

Bukankah hidup ini sempurna bila tidak ada kata “mengeluh” di dunia ini

(Putri Amalia Mansyur)
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Dengan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-

NYA telah memberikan kelancaran kepada penulis sehingga penulisan skripsi

dengan judul “Hubungan antara penerimaan diri dan dukungan sosial terhadap

kepuasan hidup penderita psoriasis” dapat penulis kerjakan dengan usaha yang

baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk

menyelesaikan program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan

tanpa adanya bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak,

oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan

terima kasih kepada:

1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi

UNISSULA.

2. Drs. H. Achmad Mutho’ M. Rois, M.Si selaku wali dosen yang senantiasa

memberikan semangat, waktu, membagi ilmu dan sumber informasi.

3. Hj. Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si, Psi selaku pembimbing utama yang

bertanggung jawab mengarahkan, sumber inspirasi, membagi ilmu, dan

membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Retno Setyaningsih, S.Psi, M.Si selaku pembimbing yang senantiasa

sabar, profesional mengarahkan selama menempuh pendidikan dan proses

bimbingan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga

pengajar yang telah mengajari kecerdasan karakter dan kemampuan

berfikir kritis selama menempuh perkuliahan, semoga manfaat ilmu dunia

akhirat.
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6. Subjek penelitian di komunitas peduli psoriasis Indonesia (KPPI) yang

bersedia membantu memberikan informasi dan kesediaannya meluangkan

waktu guna mengisi skala penelitian.

7. Aba, mama, kakak-kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan

keluarga untuk menyelesaikan pendidikan.

8. Angkatan Psikologi UNISSULA 2011 (ANGKASA) yang telah

memberikan canda tawa, kerja sama dalam menempuh pendidikan.

9. Diyar, Wiwik, Mila, Topik, Arum, Nisa, Dyah, sudah berkontribusi

terhadap pengambilan data dan menyemangati penulis sampai selesai.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

Penulis menerima masukan maupun arahan sebagai upaya untuk

menciptakan karya yang lebih baik dan diterapkan aplikasinya dalam masyarakat.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca pada

umumnya dan bagi penulis khususnya. Terima Kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 Maret 2015

Penulis


