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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 

 
Kupersempbahkan karyaku ini kepada: 

 
Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan 

nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang serta nikmat bisa 
bertemu dengan orang-orang yang hebat dan luar biasa. 

 
Bapak, Ibu, dan Dek Leni  yang tidak pernah henti-hentinya memberikan 

kekuatan serta semangat untuk terus tegar dan kuat dalam menghadapi segala 
rintangan. 

 
ilmu psikologi yang telah memberiku ilmu tentang bagaimana memahmi indahnya 

suatu perbedaan. 
 

Dosen pembimbingku bapak Joko Kuncoro  yang telah bersedia meluangkan 
waktu, dan tenaganya. Memberiku banyak ilmu yang sangat berharga dan 

mengatarkanku sampai skripsi ini selesai. 
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MOTTO 
 
 
“Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya 

dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan 

(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang – orang 

yang berbuat baik” 

(Terjemahan QS. Al-A’raf :56) 

 

 

“Kebersihan itu sebagian dari iman” 

(at-Thabraany) 
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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 terima kasih 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. Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan 

sabar dan pengertian memeberikan bimbingan serta mengarahkan 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 Psikologi UNISSULA. 

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 kerjasama dengan memberikan kemudahan 

dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai. 

6. Forum pecinta alam semarang khususnya Argajaladri, Mapadoks, Mapakum, 

Mahapati, Mapala USM, Aldakawanaseta, Mawapala, Kamapala) yang telah 

bersedia menjadi subjek penelitian ini. 

7. Ibu, bapak, dek leni yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan 

semangat, dukungan baik materi maupun moral, serta selalu mengingatkan 
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untuk tidak lupa beribadah kepada Allah SWT. Semoga Allah selalu 

memberikan kesehatan, umur panjang, dipermudah rezekinya, dan dilindungi 

dari segala bentuk fitnah, marabahaya dan malapetaka. 

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

kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan (Lisma, Abudu, Karjo, Huda, Ragi, Blenyik, 

Abdul Kharis, Syamsul) yang memberikan pengalaman hidup dan motivasi.  

10. Keluarga Cemara (Bidara, Dhea, Endah, Dwi, Laila, Erni, Ais, Toni, Fahry, 

Rizal, Bebbo dan Ega) terimakasih telah memberikan  kebahagian, candaan, 

semangat, kekompakan serta saling mengingatkan satu sama lain . 

11. Penghuni Kos Hagia (Bu Nita, Pak Yuda, Wili, Odi, Adriknal, Naili) 

terimakasih untuk semangat yang setiap hari kalian berikan sehingga penulis 

dapat mencapai dititik ini. 

12. Temen-temen kedubes 2012 yang tidak bisa disebut satu persatu, yang selalu 

kompak dan saling mengingatkan serta memberikan semangat untuk segera 

menyelesaikan skripsi. 

13. Sahabatku Mega lina, Ayu banyu biru yang tidak hentinya memberikan 

semangat dalam menghadapi segala halangan. 

14. Berbagai pihak yang telah 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, 21 September 2016 

 

Penulis 


