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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya Dewi Yanti dengan penuh 

kejujuran dan tanggung 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 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 penyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  

 

 

Semarang,       Agustus 2016 

Yang Menyatakan 

 

 

 

Dewi Yanti 

30701201197 
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PENGESAHAN 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya ini penulis persembahan untuk:  

Papah dan Mamah tercinta yang senantiasa selalu mendoakan dan 

memberikan semangat untuk berhasil. 

Kakak-kakakku yang selalu menyemangatiku. 

Semua orang yang telah berjasa dalam hidupku. 

Dosen pembimbingku yang begitu sabar memberikan waktu dan 

tenaga untuk menyelesaikan karya ini. 

Almamater kebangganku UNISSULA yang begitu banyak memberiku 

pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

vi 
 

MOTTO 
 

 

Dan janganlah kamu menghambur- hamburkan (hartamu) 

secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah 

saudara saudara syaitan.   

(QS. Al Isro’ [17]: 26-27) 

 

Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi 

Dia melihat hati dan amal kalian. 

(H.R Muslim) 
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KATA PENGANTAR 

  

 

 

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya 

kepada peneliti, serta yang telah memberi kekuatan, kemudahan, dan kelancaran 

sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. 

Skripsi merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan 

program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.   

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menemui kesulitan dan 

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

maka peneliti mampu melalui segala rintangan yang ada. Peneliti dengan bangga 

dan rendah diri menyampaikan rasa terima kasih kepada:  

1. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah 

melaksanakan program restorasi dibidang pendidikan melalui program 

beasiswa Cerdas Sultraku.  

2. Bapak Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kolaka yang telah bekerja sama 

dalam rangka mensukseskan program restorasi dibidang pendiidkan melalui 

program beasiswa Cerdas Sultraku.  

3. Bapak H. Anis Malik Thoha, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang.  

4. Bapak Prof. La Ode Masihu Kamaludin, M.Sc, M. Eng selaku mantan 

Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

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

Universitas Islam Sultan AgungSemarang.  

6. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing telah bersabar 

dalam meluangkan waktu, membimbing dan membantu peneliti dalam 

penyusunan karya ini.   

7. Ibu Dra. Rohmatun, M.Psi, M.Si, selaku Dosen Wali yang telah bersedia 

meluangkan waktu, membimbing serta memberikan bimbingan kepada 

peneliti selama menjalani perkuliahan.  
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8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, atas ilmu berharga yang telah diberikan.  

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

terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam menyelesaikan segala 

urusan administrasi.  

10. Untuk  kedua Orangtua dan Keluarga Besarku yang tercinta Bapak Supu 

Boni yang telah memberikan pelajaran serta semangat untuk mendukung 

baik moril, materil kepada penulis. Untuk Mama tercintah Titin Fatimah, 

terima kasih atas kasih sayang tiada tertandingi, kesabaran, serta do’a 

Semoga Allah SWT selalu mengampuni dan mengasihi mereka berdua 

melebihi kasih sayang mereka kepada penulis. Kakak-kakakku tersayang 

Junaedi Supu, Astuti, Eman, Wiwi Kartiwi, Ari Indarto, Faizal Gultom 

terima kasih selalu mendukung dan membuat penulis menjadi selalu 

tersenyum dan semangat. Kakek dan Nenek tercinta terima kasih banyak 

atas kasih sayang yang telah kalian berikan kepada cucumu tercinta selaku 

penulis dalam memberikan dukungan  baik moril, materil kepada penulis, 

semoga kakek diberi umur yang panjang serta kesehatan amin dan Nenek 

tercinta semoga allah swt membalas semua amal baikmu didunia ini, 

semoga beliau diberikan tempat terbaik disurga oleh Allah SWT amin. Om 

dan Tanteku tercinta yang selalu memberikanku semangat hidup dalam 

menghadapi segala cobaan yang ada. Sepupu-sepupu tercinta Annisa 

Amelia Amd keb., Asmilasari Amd keb, Chesar Gunawan dll terima kasih 

selalu mendukung dan membuat penulis menjadi selalu tersenyum dan 

semangat. 

11. Teman-teman seperjuanganku (Arfah diansyah S.Psi, Ode Firmansyah, 

Darta ali mubaraq, Astuti munawaroh S.Psi, Asti asmerianingsih S.Psi, 

Retno muktiningtyas, Dinda Nur Safitri S,Psi, Fiqran Kaisar Ahmad S.Psi, 

Ardianti, Sarlinda Dian Sari S.Psi, Yuyun Parwati, Mufti Maulid, Siti Alija 

S.Psi, Ika ramadani, Herman dan seluruh Mahasiswa Cerdas Sultraku 

angkatan 2012 terkhusus Fakultas Psikologi). 
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12. Teman-teman atau saudara selama diperantauan yang selalu memberi 

bantuan dan semangat terkhusus Dhea Hasyim S.T, Inten meylani, Asriana 

mimu, Mutmainah, Rivaldi rafsanjani, Muhammad iqbal, Fiqri haris S.T, 

Tuti Awaliah kamil S.Farm, Sahru rajab, Yuni Novitasri, S.Pd, Syefira 

Salsabila. 

13. Sahabat-sahabatku (Muhammad Rizal Amd. Hp.k3, Bima sakti, Wahyudi 

Iswanto, Aris rinaldy Amd. Hp.k3, Rahmat Hidayat, Ajis santoso Amd. 

Hp.k3, Eno nurfani Amd.ak, Shinta Bella, Ari fahmi Amd. Hp.k3, 

Muhammad risky Amd. Hp.k3 Rahmi Nur qalbi, Muliana Amd keb, 

Febrica, Liring Dwi, Muhammad Rizalul FP. dan Semua keluarga besar 

SMANPOL 2012 yang ikut serta telah membantu dalam menyebarkan skala 

penelitian 

14. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari penulis dan teman-

teman selama ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas 

dukungan, doa, kebersamaan yang telah diberikan selama ini hingga masa 

studi penulis selesai.  

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari 

sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun sennatiasa penulis 

harapkan guna terciptanya kesempurnaan dikemudian hari. Semoga skripsi ini 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, serta 

memberikan manfaat pengembangan ilmu khususnya bidang psikologi. 
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