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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, Dita Nurlitasari 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 isi pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr. wb 

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah memeberi nikmat, rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Psikologi. Sholawat serta salam untuk baginda 

pemimpin umat manusia, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah 

memberikan tauladan keseluruh umatnya. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan meskipun segala doa, usaha 

dan semangat telah tercurahkan dalam pembuatan skripsi ini, namun dengan 

segala keterbatasan penulis tetap manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan 

dan di dalam membuat skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan 

hanyalah milik Allah SWT.  

Bersama ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas 

segala doa, motivasi, nasehat, bimbingan serta kepedulian semua pihak selama 

pembuatan skripsi kepada: 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin 

penelitian dan dorongan kepada penulis selama menjadi mahasiswi dan dalam 

proses penulisan skripsi. 

2. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah 

banyak meluangkan waktu dan penuh dengan kesabaran serta penuh dengan 

motivasi dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir, sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik.  

3. Ibu Luh Putu Shanti K, M.Psi, Psi, selaku dosen wali yang selalu 

membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan. 

4. Para mahasiswi pendaki gunung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

menjadi responden penelitian.  

5. Perwakilan mapala Fakultas Bahasa (Nocturnal) mas Ibnu, mapala Psikologi 

(Aggregate) Firda, mapala Fakultas Hukum (Mapakum) mas Mizky, mapala 



viii 

Fakultas Kedokteran (Mapadok) mas Ade, mapala Fakultas Teknik Industri 

(Mahapati) mas Arry, mapala Universitas (Algajaldri) mas Rizki yang telah 

mengijinkan untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses 

penyebaran skala.  

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

Semarang, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 

7. Staf dan karyawan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah banyak membantu selama penulis menjadi mahasiswi 

Fakultas Psikologi.  

8. Ibu dan Bapak tercinta, yang tanpa henti untuk mendoakan dan mencurahkan 

kasih sayang yang tulus dalam setiap hembusan nafas, terimakasih atas segala 

motivasi dan pengertian yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 

Semoga ridho serta rahmat Allah SWT senantiasa bersama Ibu dan Bapak. 

9. Jeng ayu dan Mas Radit terimakasih atas support dan kasih sayang yang 

selama ini kalian berikan. 

10. Sahabatku tercinta bintari, mb gama dan mas arya terimakasih atas segala 

waktu yang kalian luangkan untuk mengantar dan menemani penulis dalam 

mencari jurnal, membuat skripsi, memberikan nasehat, motivasi dan doa. 

11. Teman-teman satu bimbingan zumaroh, maya, asti dan masih banyak lagi 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, teimakasih telah banyak 

membantu, berbagi ilmu, memberikan semangat dan motivasi selama proses 

bimbingan.  

12. Teman seperjuangan angkatan 2011, terimakasih atas kebersamaan, canda 

tawa, pengalaman yang kalian berikan.   

Akhir kata dengan segala hormat serta kerendahan hati penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

psikologi dan semua pihak yang membaca. Semoga Allah SWT senantiasa 

meridhoi. Allahumma Aamiin Yaa Rab.  

 

Semarang, 27 Maret 2017 
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