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PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 

 

(alm) Bapak dan (alm) Mama tercinta yang selalu 

memberikan dukungan dan do’a tiada henti.  

 

Kakak-kakak dan keponakan tercinta yang selalu 

memberi motivasi, dan semangat kepada peneliti. 

. 

Semua orang yang berjasa dalam dalam proses 

menyelesaikan karya ini. 

 

Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan 

bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi dalam 

mengerjakan karya ini. 

 

Serta almamater kebangggaanku UNISSULA yang 

telah memberiku pelajaran dan pengalaman yang 

bermanfaat. 
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MOTTO 

 

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 

(Terjemahan : Q.S. Ar-Rahman (55) : 13) 

 

 

 “Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu: 

Bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka 

sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa yang tidak 

bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 

(Terjemahan : Q.S. Al Luqman(31):12) 
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KATA PENGANTAR 

 

 

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

kepadapenulis, serta yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan 

kelancaran sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan 

harapan. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menenmui kesulitan dan 

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

maka peneliti mampi 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 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah 

melaksanakan program restorasi dibidang pendidikan melalui program 

beasiswa Cerdas Sultraku.. 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali 

yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan saran 

serta dukungan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi berlangsung 

dan selama proses perkuliahan. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman bagi peneliti selama 

menuntut ilmu. 

5. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan seluruh Karyawan Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang selalu memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan dan 

kerjasamanya selama ini.  

6. Kepala Sekolah, Guru, dan para staf SLB Negeri Semarang yang telah 

memberikan izin dan sarana sehingga peneliti dapat melakukan penelitian 

dengan sukses. 



viii 
 

7. Orang tua siswa/siswi SLB Negeri Semarang yang telah bersedia membantu 

peneliti menjadi subjek dalam proses penelitian skripsi ini. 

8. (alm) Bapak dan (alm) mama yang memberikan do’a, nasehat, serta 

memberikan semangat dan dukungan baik berupa material, moral, dan 

spiritual yang tidak terbatas untuk kelancaran dan kesuksesan peneliti.  

9. Keluarga besar (kakak-kakak dan keponakan) yang terus menerus 

memberikan do’a dan support kepada peneliti, sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Keluarga besar TULUS, Fiqran Kaisar Ahmad, Retno Muktining Tyas, Vidya 

Restu Pratiwi, Ardiyanti, Syahria Nur Jannah, Mufti Maulid,Yuyun Parwati, 

Iin Tri Rizki, Sunarsi, Asrina Aris, Wa Ode Suharnia, dan Rifka Retno 

Annisa, yang selalu  mendukung, membantu, memberi saran, dan berbagi suka 

duka dalam menjalani kehidupan anak rantau. Terima kasih atas kesolidannya 

selama ini, semoga persaudaraan ini tetap terjalin utuh selamanya. 

11. Teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Angkatan 2012 Psikologi 

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

dan semangat keceriaan yang akan selalu terkenang oleh peneliti. 

12. Mala Fatmawati, Tri Hardiyanti Rahman sahabat terbaikku yang selalu 

memberikan  dukungan dan semangat. 

13. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 

Terimakasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini. 

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 

kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa diharapkan 

guna terciptanya kesempurnaan dikemudian hari.Penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca semua, khususnya bidang Psikologi. 

 

Semarang, September 2016 

 

 

Penulis 


