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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya Arfah Diansyah, 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 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 penyataan ini, maka saya
bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, 26 Februari 2016

Arfah Diansyah
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Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:
Allah SWT yang selalu memberi jalan petunjuk dan perlindungan
bagi hambaNya .
Bapak dan Mama tercinta yang senantiasa selalu memberikan
semangat untuk berhasil.
Kakek dan nenek yang selalu memberiku semangat hidup.
Tante dan Om yang selalu mendukungku.
Adik-adikku yang selalumenyemangatiku.
Semua orang yang telah berjasa dalam hidupku.
Almamater Unissula yang memberiku banyak pelajaran yang
berguna.
Dosen pembimbingku yang telah memberikan waktu, ilmu, dan
bimbingannya untuk menyelesaikan karya ini.
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“Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang
baik-baik maka ia difaqihkan dalam agama”
(Hadist Riwayat Bukhari & Muslim)

“Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China”
(HR. Bukhori)
"Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Sultra hanya bisa
bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat bila daerah
ini dikelola SDM yang berkualitas. Karena itu, meningkatkan
kualitas SDM melalui program Cerdas Sultraku menjadi sangat
penting dan strategis"
(Nur Alam,SE)

“Tidak ada urusan, apakah seekor kucing memiliki bulu yang
belang atau mulus, asal ia pandai menangkap tikus, dialah
kucing yang hebat. Artinya, tidak penting dari mana kita
berasal selama kita mempunyai skill itulah yang akan unggul”
(Prof. Laode Masihu Kamaluddin,PH.D)
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KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan RahmatNya,
memberipetunjuk, kemudahan, kenikmatan dan peluang kepada hambaNya untuk
menjadi hamba yang dicintai Allah SWT. Berkat kasih sayang dan ijin Allah
SWT, tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu
tercurahkan kepada Allah SWT dan seluruh umatnya, Rasulullah Muhammad
SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir
zaman.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk
menyelesaikan progam S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung
Semarang. Skripsi ini juga memberikan nilai yang berarti bagi penulis karena
telah menjadi sarana bagi penulis untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah
SWT, semoga kenikmatan ini akan semakin bertambah. Rahmat Allah SWT dan
bantuan dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi
ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak H. Anas Malik Thoha, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam
Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin, M.Sc, M. Eng selaku mantan
Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah
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beasiswa Cerdas Sultraku.
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dalam rangka mensukseskan program restorasi dibidang pendidikan melalui
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5. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Abdurrohim, S.Psi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberi saran, bersabar dalam meluangkan waktu membimbing dan
membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
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7. Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si.Psi selaku Wali Dosen yang telah
meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama kuliah.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, atas ilmu berharga yang telah diberikan kepada penulis.
9. Untuk kedua Orangtua dan Keluarga Besarku yang tercinta Bapak
Muhammad Basir AS, S.Pd yang telah memberikan pelajaran, serta semangat
dalam mendukung baik moril, materil kepada penulis. Untuk Mamaku
tercinta Herni, terima kasih atas kasih sayang yang tiada tertandingi,semangat
dan kesabaran Semoga Allah SWT selalu mengampuni dan mengasihi
mereka berdua melebihi kasih sayang mereka kepada penulis. Kakek dan
Nenekku tercinta Rusdin Niporus dan Alm. Nenek Sitti Aminah terima kasih
banyak atas kasih sayang yang telah kalian berikan kepada cucumu tercinta
selaku penulis dalam memberikan dukungan

baik moril, materil kepada

penulis, semoga kakek diberi umur yang panjang serta kesehatan amin dan
Nenek tercinta semoga allah swt membalas semua amal baikmu didunia ini,
semoga beliau diberikan tempat terbaik disurga oleh Allah SWT amin. Om
dan Tanteku tercinta Yasran, Nasrin, Abd. Hamid dan Astin S.Pd yang selalu
memberikanku semangat hidup dalam menghadapi segala cobaan yang
ada.Adik-adikku tersayang, Ulfani, Alif Alfa dan Rahmad Yusuf Baso
Kadieng terima kasih selalu mendukung dan membuat penulis menjadi selalu
tersenyum dan semangat.
10. Pacarku atau Teman Hidupku apapun istilahnya terkhusus untuk Aftina
Findiana, terima kasih kuucapkan kepadamu yang selalu mendampingiku
baik dalam keadaan susah maupun senang dan selalu menyemangatiku serta
selalu dapat membuatku tersenyum dalam meraih gelar sarjana.
11. Teman-teman seperjuanganku Darta Ali mubaraq, Adi Sutriatno, Efrianti,
Dewi Yanti Pertiwi, Dinda Nur Safitri, Fiqran Kaisar Ahmad, Asti
Asmerianingsih Dale, Asrina Aris, Ardianti, Vidya Restu Pratiwi, Sarlinda,
Yuyun

Parwati,

Mufti

Maulid,

Rahmad

Nur,

Setya

Arianodan

seluruhMahasiswa Cerdas Sultraku angkatan 2012 terkhusus Fakultas
Psikologi yang tidak dapat satu persatu penulis sebutkan, terima kasih atas
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semua saran, motivasi dan semangat keceriaan yang selalu kalian berikan
untuk penulis.
12. Teman-teman
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terkhususSahru Rajab, Retno Gafur, Rifki Julian Wiranda, dan Al-Haj
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yang ikut serta telah membantu dalam menyebarkan skala penelitian.
16. Semua pihak yang turut membantu, memberi dukungan dan do’anya kepada
penulis namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.
Skripsi ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya,
namun penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik
dan saran sangat diharapkan untuk penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan pihak yang memerlukan
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