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PERNYATAAN 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya Findi Dien Islamy 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 pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  

 

 

Semarang, 20 September 2016 
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Findi Dien Islamy 

072111003 

 

Telah disetujui dan dipertahankan di depan dewan penguji  guna memenuhi 

sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana psikologi 

 

 

Pembimbing Utama 

 

 

 

 

Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M. Psi 

 

Tanggal  
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Dewan Penguji;  

 

 

 

1. Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M. Psi 

  

  

 

2. Abdurrohim, S.Psi, M.Si 

 

 

 

3. Luh Putu Shanti K., M.Psi  
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Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi 
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MOTTO 

 

“Dan janganlah kamu kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan 

janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong lagi membanggakan” –QS. Luqman (21) : 18 

 

“Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar. Liatlah ke belakang 

untuk melanjutkan perjalanan yang tiada henti” – Findi Dien Islamy 

 

“Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain walaupun dia terlihat lebih baik dari 

kita” – Findi Dien Islamy 

 

“Bukan kebahagiaan ataupun keberhasilan yang membuat kita bersyukur, tetapi dengan 

bersyukur yang membuat kita bahagia dan berhasil” – Al-Denno Oza Diastama 
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PERSEMBAHAN 

 

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk: 

Allah SWT yang selalu memberi jalan petunjuk dan 
perlindungan bagi hamba-Nya 

Untuk Ayah, Ibu dan kakakku yang senantiasa memberikan kekuatan doa dan semangat 

untuk menggapai segala cita-cita 

Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, koreksi, nasehat dan 

semangat dalam mengerjakan karya ini 

Semua keluarga yang selalu menyengamatiku 
Semua orang yang telah berjasa dalam hidupku 

Almamater Unissula yang memberiku banyak pelajaran yang bermanfaat. 
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KATA PENGANTAR 

 

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

Nya 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 terimakasih kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan pembimbing utama yang telah 

memberikan kemudahan dalam perijinan, persetujuan penelitian, bersedia 

meluangkan waktu, membimbing, serta mengarahkan penulis sehingga 

skripsi ini dapat selesai dengan baik.  

2. Bapak Abdurrohim, S.Psi, M.Si, sebagai pembimbing pendamping yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, menjadi tempat curhat, 

dan menjadi teman berdiskusi hingga skripsi ini selesai.  

3. 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. 

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

terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. 

5. Ayahdan ibu yang tercinta, telah memberikan waktu, tenaga, nasihat dan 

selalu mendukungku penuh tanpa lelah. Tiada kata untuk kalian hanya 

kuucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan 
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kesehatan jasmani dan rohani, kebahagiaan dunia akhirat, dan dilindungi oleh 

Allah SWT. 

6. Mas Heidar Attaruk, mbak Charisma, mas Fahmi Firdaus kakak-kakakku 

tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini.  

7. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan penulis dari jauh untuk 

kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Al – denno Oza Diastama, yang terus memberikan semangat, doa, nasihat dan 

mau menjadi tempat berkeluh kesah selama penulis menyelesaikan skripsi. 

Terima kasih sudah membantu dan menemani mengerjakan skripsi sampai 

terselesaikan. 

9. Bapak TU SMKN 10 di Semarang yang telah memberikan ijin untuk penulis 

melakukan penlelitian di SMKN 10 di Semarang. 

10. Bapak Aris selaku Guru yang telah memberikan waktu untuk penulis 

melakukan penelitian. 

11. Sahabatpenulis, Azizah, Anisa, Bening, amel, wiwi, desy, santika, maharani  

yang selalu ada waktu untuk berkeluh kesah, berdiskusi mengenai skripsi dan 

hati, serta selalu memberikan kebahagiaan, semangat, dan nasihat untuk 

penulis. Teman-teman angkatan 2011, “ANGKASA” yang banyak 

memberikan pelajaran, kebahagiaan, perjuangan mahasiswa akhir, nasihat, 

berdiskusi dan semangat kepada peneliti. 

12. 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, 20 September 2016 

 

            Penulis 


