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PERNYATAAN 

 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Efrianti dengan penuh kejujuran 

dan tanggung jawab menyatakan bahwa: 

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

memperoleh derajat kesarjanaan disuatu perguruan tinggi manapun 

2. Sepanjang pengetahuan saya, dalam skripsi ini tidak terdapat pendapat 

atau karya yang pernah diterbitkan ataupun ditulis oleh orang lain kecuali 

yang tertulis dalam daftar pustaka sebagai acuan 

3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka 

derajat kesarjanaan saya bersedia dicabut. 

 

 

 

          Semarang, 29 September 2016 
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Dipersiapkan dan disusun oleh: 

EFRIANTI 

NIM: 30701201195 

   

 Telah Disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji 

guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana psikologi 

 

 

Pembimbing Utama      Tanggal  

 

 

Erni Agustina Setiowati, S.Psi, M.Psi   

 

 

 

 

Mengesahkan 

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

 

 

 

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi 
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MOTTO 

Pada dasarnya kekuatan yang anda miliki didalam diri anda lebih besar dibanding 

hambatan yang sedang anda hadapi. Para pemenang menjadi pemenang karena 

mereka memiliki kesiapan untuk menang dan menempati posisi yang tepat 

sebelum peluang muncul. 

 

Philips Greg 

Genius itu 1% inspirasi dan sisanya 99% itu adalah cucuran keringat. 

 

Thomas Alfa Edison 

Banyak hal mungkin datang kepada mereka yang menunggu, tetapi hanya hal-hal 

yang disisakan oleh mereka yang bekerja keras. 

Abraham Lincoln 
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PERSEMBAHAN 

 

Ku persembahkan karya ini untuk: 

 

Allah SWT yang selalu berada di setiap langkahku selalu 
memberikan jalan petunjuk dan kemudahan dalam setiap 

persoalanbagi hamba-Nya. 
 
 

Untuk Nenek, Kakek, Bapak, Ibu, kakak, dan saudarakuyang 
selalu memberikan kasih sayang, doa yang tidak pernah 

putus dan menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsiku. 
 

Dosen pembimbing yang tidak pernah lelah untuk 
memberikan bimbingan, koreksi, nasehat dan semangat 

dalam mengerjakan skripsi ini. 

 

Sahabat saya Rifka Retno Annisa, S.Psi yang selalu ada 

dalam senang maupun susah. 

 

Semua orang yang telah berjasa dalam hidupku 
Almamater Unissula khususnya Fakultas Psikologi yang 

memberiku banyak pelajaran yang berguna. 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim penulis mengawali puji dan 

syukur atas Kehadirat dan Insyaallah Ridho Allah SWT serta junjungan kita Nabi 

Besar Muhammad SAW. Tiada henti kami mengucap Alhamdulillah atas 

limpahan berkah, rakhmat, dan kasih sayang kepada kita semua sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang 

dimiliki. Tidaklah sempurna apa yang penulis berikan dalam skripsi ini namun 

dengan segala daya dan upaya yang dilakukan penulis bermaksud untuk berbagi 

dan menyampaikan tulisan dalam skripsi ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-

benarnya.Penulis mengharapkan bahwa selanjutnya skripsi ini akan memberi 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk membaca tulisan ini. 

Adapun segala kelebihan yang terdapat dalam skripsi ini adalah milik 

Allah semata dan segala bentuk kekurangan serta keterbatasan dalam penulisan 

skripsi ini semata-mata berasal dari penulis. Semoga kita semua menjadi salah 

satu hamba-Nya yang mendapatkan Ridho dan Kasih sayang. Amin. Peneliti 

dengan bangga dan penuh rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

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

Universitas Islam Agung Semarang yang telah mempermudah seluruh proses 

perizinan. 

2. Ibu Erni Agustina Setiowati, S.Psi, M.Psi sebagai pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, 

memberikan perhatian dan kasih sayang kepada peneliti untuk terus 

termotivasi menyelesaikan skripsi serta mengarahkan peneliti dengan penuh 

kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan maksimal. 

3. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si selaku dosen wali yang selalu mengarahkan dan 

mendampingi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi 

Unissula. 

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

selaku tenaga pengajar yang telah memberikan berbagai kemudahan selama 



 
 

 
 

proses penelitian, dan selalu mengingatkan peneliti untuk tetap termotivasi 

dalam belajar dan bekerja keras. 

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

terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam memberikan kemudahan, 

fasilitas dan bantuan selama ini. 

6. Pengurus PT. Yang Ming Internasional Semarang, terimakasih yang telah 

membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 

7. Nenek, Kakek, Bapak dan Ibuku yang selalu memanjatkan doanya untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini, memberikan semangat yang tidak ada 

habisnya. Terimakasih atas segalanya, semoga Allah SWT selalu 

memberkahi, mengampuni, dan mengasihi mereka berdua melebihi kasih 

sayang mereka kepada penulis. 

8. Sahabat terbaik saya Rifka Retno Annisa, S.Psi yang selalu ada untuk untuk 

membantu jika ada kesulitan, menghibur jika merasa sedih, dan yang tidak 

terlupakan dia selalu ada di saat-saat saya bahagia. 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang berjuang bersama untuk menyelesaikan 

skripsi ini, bersedia membantu dan memberikan dukungan yang luar biasa 

yaitu Sunarsi, Astuty Munawaroh, Asti Asmerianingsih, Wa Ode Suharnia, 

dan Iin Tri Rizki. 

10. 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, sehingga penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak 

yangtertarik dengan ilmu ini. 

 

Semarang,  29 September 2016 

 

Penulis


