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PERNYATAAN 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya, Laila Nur Fadhilah dengan penuh 

kejujuran dan tangung jawab menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun 

2. Sepanjang pengetahuan 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, 12 September 2016 
Yang menyatakan, 

 
 
 
 
 

Laila Nur Fadhilah 
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MOTTO 
 

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 

dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu 

beruntung” 

(Terjemahan QS. Al-Imran : 200) 

 

 

“Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, 

dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok” 

(H.R Baihaqi) 

 

“Apa yang membuatku terus berjuang, adalah tujuan” 

(Muhammad Ali) 
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UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN 
 

 

 

Kupersembahkan karyaku ini kepada: 

Allah SWT yang telah memberiku kekuatan dan kasih sayang-Nya 

Alm. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa serta dukungan 

Kakak-kakakku yang telah menjadi guru sekaligus inspirasiku 

Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat dan arahan 

dalam mengerjakan skripsi 

Semua pihak yang telah membantu kelancaran proses skripsi 

Serta almamaterku tercinta 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum wr.wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya yang telah 

memberi kekuatan, kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga tugas 

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Sholawat serta 

salam selalu tercurahkan kepada nabi agung, Nabi Muhammad SAW semoga kita 

diakui sebagai umatnya dan semoga mendapatkan syafaat dari beliau.  

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk memenuhi 

syarat menyelesaikan program S1 Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Penulis tentu banyak menemui kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, 

namun karena petunjuk Allah SWT dan setelah mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, maka penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Selesainya 

penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik dari segi materil 

maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat terwujud, maka sudah sepatutnya 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

kemudahan dalam perijinan dan persetujuan penelitian..  

2. Ibu Titin Suprihatin, S.Psi., M.Psi, selaku pembimbing dengan sabar  

memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai 

dengan baik. 

3. Terima kasih kepada Ibu Retno Setyaningsih, S.Psi., M.Si selaku dosen wali 

yang telah membimbing dan memberikan semangat selama menuntut ilmu di 

Fakultas Psikoogi UNISSULA. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis. 

5. Bapak dan Ibu Staf  Tata Usaha serta Perpustakaan Fakultas Psikologi, terima 

kasih atas bantuan dan kerjasama dengan memberikan kemudahan dalam 

mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai.  

6. Alm. bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan doa sehingga bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Ibu YK, MH, dan bapak RD yang telah bersedia menjadi subjek penelitian 

skripsi ini. 

8. Teman subjek yang telah bersedia memberikan informasi dalam penelitian 

ini. 

9. Mba Zulfa, Mas Dzikri, Mba Iim, Mas Anhar, Mas Basir, dan Mba Eva yang 

selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi 

kepada adikmu ini. 

10. Ghulam, Vera, Zidna, Hilmy, Zahra, Azka, Daniva, Raffi, dan Rakha yang 

selalu memberikan semangat dan senyumannya. 

11. Arum, Dhanis, Zelfani, Risda, dan Lina sahabat untuk berbagi baik susah 

maupun senang dan terimakasih atas dukungannya.  

12. Sahabat-sahabat cemara Bidara, Erni, Dwi, Endah, Ais, Dhea, Putri, Toni, 

Ridwan, Rizal, Fahri, dan Ega terimakasih atas doa dan dukungan serta 

kebersamaan kita selama ini. 

13. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2012 (KEDUBES) yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu. 

14. Adik-adik dan teman-teman Rohis, dan Leviosa terima kasih atas doa dan 

dukungannya. 

15. Serta berbagai pihak yang turut membantu, memberi dukungan dan do’a 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh 

dan sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan oleh 

penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan Psikologi dan semua pihak yang memerlukan. Terima kasih. 

 

Semarang, 12 September 2016 

 

 

Penulis 


