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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Retno Muktining Tyas 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. 

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, 29 September 2016 

 

 

 

Retno Muktining Tyas 
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SULTAN AGUNG SEMARANG  

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

Retno Muktining Tyas 

NIM: 30701201184 

 

Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji guna 

memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana psikologi 

 

 Pembimbing Tanggal 

 

 Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si  _______________ 

    

    

    

Mengesahkan. 
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Universitas Islam Sultan Agung 
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PENGESAHAN 
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Dipersiapkan dan disusun oleh : 

Retno Muktining Tyas 

NIM: 30701201184 

 

Telah dipertahankan di depan dewan penguji guna memenuhi persyaratan untuk 

mencapai gelar sarjana psikologi pada tanggal 29 September 2016                               

 

Dewan Penguji Tanda Tangan 

 

1. Joko Kuncoro, S.Psi, M .Si ______________ 

 

 

2. Abdurrohim, S.Psi, M.Si ______________ 

 

 

3. Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi _____________ 

 

 

Mengesahkan, 
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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada: 

 

Bapa, Mama, adik Mukti  dan keluarga besar saya yang selalu 

memberikan dukungan dan do’a tiada henti.  

Dosen pembimbing yang begitu sabar dalam membimbing, 

meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu menyelesaikan 

karya ini. 

Serta almamater kebangggaanku UNISSULA yang telah 

memberiku pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat. 

Semua orang yang berjasa dalam dalam proses menyelesaikan 

karya ini. 
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MOTTO 

 

“Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya itu adalah 

perbuatan hista dan sejelek-jelek jalan” 

( Al-Isra:32)  

 

 

“Sebagian besar masalah remaja adalah kebiasaan buruk yang dibiarkan menguat 

oleh orang tua yang tidak sempat memperhatikan, yang tidak tahu bahwa itu harus 

dicegah, atau yang tidak perduli” 

(Mario Teguh) 

 

 

“ Kita bebas memilih apapun, tapi lingkungan selalu memilihkan untuk kita, tentu 

kita mampu merubah atau mengganti lingkungan, tapi lingkungan selalu 

mempengaruhi kita tergantung bagaimana kita menyikapinya “  

( Penulis ) 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 

kepada penulis, serta yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan 

kelancaran sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan 

harapan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

 Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menemui kesulitan dan 

hambatan, namun atas petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, 

maka peneliti mampu melalui segala hambatan yang ada. Dukungan berupa 

bimbingan, dorongan dan motivasi membuat penulis bisa mempertahankan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan bangga dan rendah hati 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Bapak, Mama dan adik tercinta yang tidak henti-hentinya mendoakanku, 

memberikanku nasihat dan dukungan berupa material, moral, dan spiritual, 

serta mengingatkanku  untuk selalu dekat dengan Allah SWT dan selalu 

berusaha keras untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.  

2. Pemerintah Sulawesi Tenggara, pemerintah kabupaten Kendari sebagai 

penyelenggara program Cerdas Sultraku. 

3. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Psi, selaku pembimbing yang senantiasa 

sabar, profesional mengarahkan, memotivasi, membagi ilmu, memberikan 

teguran membangun agar penulis selalu bersemangat, serta membimbing 

penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Terima kasih atas 

setiap waktu bimbingan yang selalu memberikan saya ilmu dan pemahaman 

baru mengenai berbagai hal. 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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5. Ibu Dra Rohmatun M.Si, Psi selaku dosen wali yang selalu mengarahkan dan 

mendampingi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi 

UNISSULA. 

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

yang telah mencurahkan segenap ilmu dan kemampuannya sehingga penulis 

memperoleh pengetahuan serta pengalaman selama menempuh perkuliahan. 

7. Bapak dan Ibu Staff  TU dan Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, 

terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam menyelesaikan segala 

urusan administrasi. 

8. Rekan kerja saya Ibu Lila Laura Maria, S.Psi,Psi sebagai HRD di PT. 

ESPERA SATYA yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada 

penulis selama proses skripsi. 

9. Keluarga besar TULUS Fiqran Kaizar Ahmad, Sulastina, Vidya Restu 

Pratiwi, Rifka Retno Annisa ,Iin Tri Rizky, Ardiyanti, Yuyun Parwati, 

Sunarsi, Mufti Maulid, Wa Ode  Suharnia, Asrina Aris, Syahria Nur jannah, 

terima kasih telah mendukung dan membantu serta menyemangati penulis, 

dan memberikan pelajaran baru yang sangat berharga, semoga persaudaraan 

kita selamanya. 

10. Keluarga besar Mapala Fakultas Psikologi AGGREGATE sebagai keluarga 

kedua penulis yang selalu memberikan semangat dan hiburan: Astuti, Wisnu, 

Ervianto, Dino, Lilis, Adi, Tika, Kucing, Meiti, Dio, Marjo, Yusuf, Saka, 

Rian, Mauli, Novi, Hamzah, Ronal, Ilham, Hanan, Mba Ega, Mba Beki, Om 

keplek, Om batak, Om copet. 

11. Teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Angkatan 2012 Psikologi 

(KEDUBES), terutama kelas C (KeCe) terima kasih atas segala perhatian, 

kasih sayang, kebersamaan dan semangat keceriaan yang akan selalu 

terkenang oleh peneliti. 
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12. Kaka tersayang Mas Resha Kurnia Martendra yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi kepada penulis agar skripsi ini cepat selesai. 

13. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari peneliti selama ini yang 

tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas perhatian dan 

kebersamaan yang telah diberikan selama ini. 

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan 

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

jauh dari sempurna, sehingga penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak 

yang tertarik dengan ilmu ini. 

 

 

 Semarang, 29 September 2016 

 

 

Retno Muktining Tyas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


