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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada:

Mama dan Papa

Yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil,

serta buat kakak dan adikku yang selalu mendukungku dan memberiku semangat.

Gitta ,Nitta, Eni dan Ditta

Kalian adalah kawan dan sahabat terindah yang perah kumiliki, terimakasih atas

segala bantuan kalian dan segala supportnya.
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MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan” (Al- Insyirah: 6)
“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main.Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau merekamengetahui.” (Q.S. Al-Ankabuut: 64)
“Segala perbuatan manusia itu dinilai (oleh Allah) berdasarkan niat yangdikandungnya” (H.R Bukhari).
Jagalah lisanmu dan hargailah orang disekitarmu dan jangalah memintabalasan atas segala kebaikanmu(Zumaroh)
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KATA PENGANTAR

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

kepada penulis, serta yang telah memberi 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, penulis banyak menemui kesulitan dan

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

maka penulis mampu melalui segala rintangan yang ada. Penulis dengan bangga

dan rendah hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi., selaku pembimbing pendamping yang

senantiasa memberikan saran yang berharga kepada penulis sehingga skripsi

ini dapat selesai dengan baik.

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

Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman berharga yang diberikan.

4. Bapak dan Ibu Staf TU dan Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Islam

Sultan Agung Semarang. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

5. Bapak Dekan Fakultas Tehnik Universitas Islam Sultan Agung, terima kasih

atas ijin yang telah diberikan sehingga uji coba ini dapat berjalan lancar.

6. Ibu Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, terimakasih

atas ijin yang diberikan sehingga penelitian dapat berjalan lancar.

7. Semua Mahasiswa Fakultas Tehnik dan Fakultas Psikologi, terimakasih telah

menjadi responden.

8. Mama dan Papa tercinta, terimakasih atas semua dukungan yang diberikan

kepada penulis baik secara moril dan materiil sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi.

9. Kakak dan adikku, terimakasih atas segala dukungan dan kebersamaan kita

selama ini.
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10. Teman-temanku Fakultas Psikologi angkatan 2012 yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

11. Gitta, Nitta, Enni dan mbak Ditta terimakasih atas batuan kalian nda motivasi

kalian aknhniryna penulis dapat meyelesaikan Skripsi ini.

12. Mas Agus terimakasih banyak atas segala usahamu dan motivasi yang telah

diberikan akhirnya terselesaikan salah satu syarat untuk kita yang di

amanahkan oleh orang tua.

13. Serta berbagai pihak yang turut membantu, memberi dukungan dan do’anya

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan

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

jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

psikologi dan semua pihak yang memerlukan. Terima kasih.

Semarang, 11 April 2017

Penulis


