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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya 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.  
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MOTTO 

 

 

 

 

 

“Do what is beautifull” 

(Terjemah Al-Qur’an Surat Al Baqarah: 195) 

 

 

“After every hardship comes easy” 

(Terjemah Al-Qur’an Surat Al Insyirah: 6) 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya yang tak sempurna ini dipersembahkan untuk: 

 

Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu bermurah hati 

menganugerahiku nikmat yang tak dapat kuhitung, memberiku banyak 

kesempatan yang hingga saat ini membuatku terus belajar, serta kekuatan 

sehingga aku masih diijinkan untuk berjuang hingga detik ini. 

Ibu dan Mamah yang dengan ikhlas mendedikasikan seluruh hidup jiwa raga dan 

tenaga untuk menjamin kehidupanku hingga saat ini, keikhlasannya menemaniku 

dari salah hingga benarku, juga mendoakanku sepanjang malam ketika kalian 

terjaga. Terima kasih juga atas alm. Bapak yang telah sempat mengajarkanku 

tentang kedisiplinan dan ketegaran, juga kakakku Mas Egi Gilang Ginanjar yang 

setia menjadi partner dari kecil hingga kini, terima kasih atas semua kasih 

sayang dan pembelajarannya sehingga menjadikan semangat untuk 

menyelesaikan karya ini. 

Dosen pembimbingkuBapak Abdurrohim S.Psi, M.Si, terima kasih untuk 

kesabaran dan kesempatan  yang telah diberikan sehingga memberi pencerahan 

kepadaku dan mengantarkanku menyelesaikan karya ini. 

Juga tak pernah lupa ucapan terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan 

semangatpadaku, memberi dukungan padaku, menemani hari-hariku. Kalianlah 

mba harnum, mba dewi, mba ayu, dan titi. 

Untuk Fakultas Psikologi UNISSULA yang memberiku ilmu tentang bagaimana 

manusia berperilaku, memahami satu sama lain dan mencintai perbedaan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan ridho 

yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan karya sederhana ini mampu 

penulis selesaikan sebagai salah satu syarat guna mencapai derajat S-1 Sarjana 

Psikologi. 

Penulis mengakui dalam perjalanan penulisan ini banyak mengalami kendala 

dan rintangan, namun berkat dorongan, dukungan dan bantuan dari semua pihak 

baik moril maupun materiil, semua kendala yang berat terasa ringan. Akhirnya 

dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

UNISSULA yang telah mempermudah semua proses penelitian. 

2. Bapak Abdurrohim S.Psi, M.Si, selaku wali dosen dan pembimbing skripsi 

yang dengan begitu sabar mengarahkan penulis dan memberi pencerahan 

untuk membuat skripsi ini menjadi baik. 

3. Ibu Laily Rahma S.Psi, M.Si, Psi dan Ibu Retno Setyaningsing S.Psi, M.Si 

yang pernah membimbing penulis dalam upaya menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih atas kesempatan dan pembelajarannya. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah memberikan berbagai kemudahan selama proses penelitian. 

5. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, 

terimakasih atas bantuan dan kerja sama dengan memberikan kemudahan 

dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai. 

6. Semua responden mahasiswi angkatan 2013 Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah bersedia meluangkan waktu membantu peneliti. 

7. Ibu dan Mamah tercinta, yang telah merawat dan membesarkan penulis dan 

senantiasa memberi dukungan dan semangat serta tanpa lelah mencurahkan 

doa dan kasih sayang yang tulus dalam setiap langkah kehidupan. Terimakasih 

atas segalanya, semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat Iman dan Islam, 
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umur panjang dan kesehatan yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat 

serta kemuliaan. 

8. Kakakku, Mas Egi Gilang Ginanjar adalah alasan dan semangat penulis untuk 

menyelesaikan karya ini. 

9. Mba Harnum, Mba Dewi, Kaka Ayu, dan Titi yang selalu sabar menemani 

setiap hari perjalananku. Terima kasih untuk tak pernah lelah 

menyemangatiku dan mendukungku. Teruslah seperti ini, jangan berubah. 

Semoga Tuhan menyayangi kalian, seperti kalian melakukannya padaku. 

10. Misfatur Ruhma dan RR Maharani Mega, terima kasih untuk sumbangsih 

waktu, tenaga serta pikiran yang telah diberikan. Semoga kalian selalu diberi 

kemudahan dalan segala urusan.  

11. Kakak-kakak kerenku, Mba Kartika Beki Nugraheni dan Mba Eka Kurnia 

Putri yang setia menghibur dan memberi hiburan. Terima kasih, semoga kita 

selalu dapat berbahagia. 

12. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, terima kasih atas bantuan, semangat, dan senyum, serta berbagai 

petuah yang telah diberikan. 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, 

untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna 

penyempurnaan skripsi ini.Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang industri, dan sosial. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

Semarang, September 2016 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 


