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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya Siti A’isyah dengan penuh kejujuran dan

tanggung jawab menyatakan bahwa:

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam 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, 4 April 2017

Siti A’isyah



v

MOTTO

“Tidak perlu takut dengan kekurangan.

Sebab, hal itu bisa menyadarkan kita untuk belajar

supaya bisa lebih dari itu” (Nazura Gulfira)

“Kita memiliki ruang kosong yang luas

untuk kita warnai sendiri” (Siti A’isyah)
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PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk:

Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk dalam setiap
langkah yang saya ambil serta kelancaran dan kemudahan
dalam menyelesaikan setiap persoalan yang saya hadapi.

Bapak dan ibu saya yang tercinta serta
seluruh kakak-kakak saya yang tersayang

yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah putus
untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dosen pembimbing yang tidak pernah lelah
dalam memberikan bimbingan, koreksi, semangat serta nasehat

dalam mengerjakan skripsi ini.

Semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan saya
Almamater UNISSULA khususnya Fakultas Psikologi
yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman

yang berguna kepada saya.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya,

serta yang memberikan kuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini

dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang

harus ditempuh guna 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 diri menyampaikan rasa terima kasih kepada:

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

UNISSULA yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi sebagai pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, membimbing, serta mengarahkan penulis sehingga

skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Ibu Dwi Wahyuningsih Ch, S.Psi, M.Psi selaku wali dosen atau ibu kedua

saya di Fakultas Psikologi yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti,

memberikan nasehat dan kasih sayangnya.

4. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si selaku wali dosen pengganti yang selalu

memberikan banyak inspirasi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar

yang telah mencurahkan segenap ilmu dan kemampuannya.

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

terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

7. Bapak Drs. Rudy Apriyantono, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi

Jawa Tengah serta seluruh staf dan karyawan Dinas Sosial Provinsi Jawa

Tengah yang telah membantu penelitian ini.
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8. Pengurus Panti Asuhan Al-Akrom, Bani Muslim, Darul Hadlanah, Aisiyah,

Ali Ikhlas Walisongo dan Muhammadiyah, terimakasih telah membantu

dalam pelaksanaan penelitian di Panti Asuhan.

9. Bapak dan Ibu saya yang selalu memberikan kasih sayang, selalu

menyertakan nama saya dalam doa mereka, selalu memberikan inspirasi yang

tak tertandingi yaitu berupa kesabaran, mendidik saya hingga seperti sekarang

ini dan mengingatkan saya untuk selalu dekat dengan Allah SWT,

terimakasih atas segalanya.

10. Kakak-kakak saya Kartini, Sugiarto, Sudiasih, dan Nanik Sugiarti, serta Adik

Sepupu saya Nuril Agustina yang senantiasa mendukung, menjadi tempat

curahan keluh kesah saya dan selalu memberikan nasihat yang menginspirasi.

Seluruh keponakan saya Adhysta, Meina, Lano, Janus, Raffi, Raffa, Jihan,

Devara dan Fahri yang selalu menghibur saya ketika merasa jenuh dan lelah.

11. Kristin Margareta Rahayu, Dewi Nurdianningsih, Nela Amaliah, Desi

Ambarita Dewi, Olivia Cornelia Devy, dan Risa Putri Verdiana. Kalian

adalah sahabat sekaligus saudara yang selalu ada dalam suka duka dan selalu

memberi semangat kepada saya, terimakasih atas segalanya.

12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2012 Fakultas Psikologi UNISSULA

khususnya kelas B yang telah berjuang bersama hingga akhir perkuliahan.

13. 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.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 9 Maret 2017

Penulis


