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MOTTO 

 

 

 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah 

pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan 

barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah 

pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” 

(Q.S Az-Zalzalah 7-8) 

 

Sifat orang yang berilmu tinggi adalah merendahkan hati 

kepada manusia dan takut kepada Alloh SWT. 

(Rasulullah SAW) 

 

“Kalau jadi, ya alhamdulillah. Kalau tidak jadi, ya 

bismillah. Jangan pernah berhenti khusnudzon, berusaha 

dan berdo‟a.” 

(Prof. Dr. (HC). H. Dahlan Iskan) 

 

Those who don‟t believe in „magic‟ will never it. 

(Muhammad Ridwan Aziz Pratama) 

 

Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah, kalau 

menyerah selesailah sudah. 

(Itthipat Kulapongvanich) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Sebuah karya sederhana dan tak sempurna ini dipersembahkan untuk : 

Alloh SWT yang hingga detik ini masih memberiku kenikmatan berupa 

kehidupan yang sangat luar biasa ini, kesempatan menuntut ilmu, bertemu 

dengan orang-orang yang hebat. 

 

Ibuku tercinta yang bekerja keras, tidak lelah untuk mendukung, menasehati, 

dan berdo’a untukku sampai saat ini. 

 

Dosen pembimbing Bapak Abdurrohim beserta semua rekan anggota 

kelompok bimbingan beliau, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

pikiran, dan saling bekerja sama memberi saya begitu banyak pelajaran 

berharga dan mengantarkan sampai skripsi ini selesai. 

 

Dosen wali Ibu Retno Setyaningsih beserta inspirator Bapak Hamdi Muluk 

yang secara tidak langsung membantu, memberi ide dan inspirasi atas 

karya tulis sederhana saya. Semoga akan semakin banyak yang membuat 

karya tulis tentang cabang ilmu Psikologi Politik kedepannya. 

 

Untuk semua orang yang berjasa di hidupku dan almamaterku, Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memberiku ilmu 

tentang bagaimana manusia berperilaku, memahami satu sama lain dan 

mencintai perbedaan.   
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirobbil’alamin, dengan kehadirat Alloh SWT atas rahmat 

dan hidayah-NYA telah memberikan kelancaran dan barokah kepada penulis 

sehingga penulisan skripsi dengan judul “Hubungan Antara Indecisive Terhadap 

Politik Dengan Partisipasi Politik Para Mahasiswa Pemilih Pemula Pada 

Pemilihan Presiden 2014” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan 

tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program Srata Satu (S1) 

Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat dan salam 

dihaturkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW dan  para 

sahabat. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi tidaklah sempurna, maka 

dari itu penulis menerima masukan maupun arahan sebagai upaya untuk 

menciptakan karya yang lebih baik dan diterapkan aplikasinya dalam masyarakat. 

Dan tidak mungkin skripsi ini 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 yang telah memberikan kemudahan semua proses perizinan dan 

persetujuan dalam penelitian. 

2. Bapak Abdurrohim, S.Psi, M.Si selaku pembimbing utama yang bertanggung 

jawab mengarahkan, sumber inspirasi, membagi ilmu, dan membimbing 

penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

3. Ibu Retno Setyaningsih, S.Psi, M.Si selaku dosen wali yang senantiasa 

membantu, memberi arahan dan memberi semangat penulis dalm 

menyususun skripsi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. Hamdi Muluk, S.Psi, M.Si selaku guru besar Psikologi 

Politik pertama di Indonesia, yang menjadi inspirasi penulis untuk menyusun 

penelitian tentang cabang ilmu Psikologi Politik. 
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5. Ibuku tercinta Dra. Yaya Meinani yang memberikan iringan doa, kesabaran, 

semangat, serta dukungan baik materi dan moral dalam proses belajar, dan 

adikku Nuzula Dhika. Semoga Alloh SWT selalu memberikan kesehatan, 

kesejahteraan dan selalu istiqomah di JalanNya. 

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

yang telah mengajari disiplin ilmu psikologi dan kemampuan berfikir kritis 

selama menempuh perkuliahan, semoga manfaat ilmu dunia akhirat dan 

menjadi berkah. 

7. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha serta Perpustakaan Fakultas Psikologi 

UNISSULA, terimakasih atas bantuan dan kerjasama dengan memberikan 

kemudahan dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai. 

8. Bapak, Ibu Guru beserta Staff dari SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang 

yang telah memberikan penulis kesempatan sebagai salah satu alumni untuk 

melaksanakan program magang kemarin. Penulis mengucapkan banyak 

terima kasih atas kesempatan, dukungan dan do’a dalam menyelesaikan 

program magang hingga skripsi yang telah terselesaikan. 

9. Para adik-adik mahasiswa psikologi UNISSULA angkatan 2015 yang 

bersedia membantu memberikan informasi dan kesediaannya meluangkan 

waktu guna menjadi subjek dan mengisi skala penelitian. 

10. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2012 (KEDUBES), khususnya Kelas C 

Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah memberikan dukungan, canda 

tawa, kerja sama selama penulis menempuh pendidikan. 

11. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2013 Fajri Hidayah, Rizqa Nur, Fajar Adi, 

Drajat, Yasir, Betty, dan Ucy yang telah bersedia membantu, mendukung dan 

menemani penulis dalam menyusun skripsi ini. 

12. Rekan-rekan Ikatan Mahasiswa Gazebo (IMAGE) Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang juga telah bersedia membantu, mendukung dan menemani 

penulis dalam menyusun skripsi ini. 

13. Rekan-rekan Alumni SD Islam Al-Azhar 14 Semarang yang telah 

memberikan dukungan dan do’a untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. 
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14. Rekan-rekan Semarang Magic Community (SMC) yang telah memberikan 

dukungan dan do’a untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. 

15. Rekan-rekan “Dahlanis – Regional Pusat dan Kota Semarang” yang telah 

memberikan dukungan dan do’a untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. 

16. Rekan-rekan “Santrendelik – Kampung Tobat” yang telah memberikan 

dukungan dan do’a untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. 

17. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan 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, 12 September 2016 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


