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PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya, Asrina Aris, 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 pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 

Bapak dan Mama tercinta yang senantiasa selalu memberikan 

semangat dan nasihat untuk berhasil. 

Kakek dan nenek yang selalu memberiku semangat hidup. 

Kakak-kakakku yang selalu mendukungku. 

Dosen pembimbingku yang telah memberikan waktu, ilmu, dan 

bimbingannya untuk menyelesaikan karya ini. 

Semua orang yang telah berjasa dalam hidupku. 

Almamaterku tercinta Fakultas Psikologi Unissula yang telah banyak 

memberikan pelajaran dan pengalaman hidup selama empat tahun. 
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MOTTO 

“Tiada keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi 

tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri” 

(Muhammad Ali) 

"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi 

jalan dan dilempari  orang dengan batu, tetapi dibalas dengan 

buah." 

(Abu Bakar Sibli) 

“Manusia tidak dirancang untuk gagal, mereka gagal untuk 

merancang.”  

(William J. Siegel) 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya, 

memberi petunjuk, kemudahan, kenikmatan dan peluang kepada hamba-Nya 

untuk menjadi hamba yang dicintai Allah SWT. Berkat kasih sayang dan ijin 

Allah SWT, tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam 

selalu tercurahkan kepada Allah SWT dan seluruh umatnya, Rasulullah 

Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya 

hingga akhir zaman.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak 

yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan berupa 

bimbingan, dorongan dan motivasi membuat penulis bisa mempertahankan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus rasa terimakasih 

tersebut penulis sampaikan kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan 

dalam perijinan dan persetujuan penelitian. 

2. Bapak Abdurrohim, S.Psi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberi saran, bersabar dalam meluangkan waktu membimbing dan 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

3. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi selaku Wali Dosen yang telah meluangkan 

waktu untuk membimbing penulis selama kuliah. 

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi Unissula selaku tenaga pengajar yang 

telah bersedia meencurahkan segenap ilmu dan kemampuannya sehingga 

penulis memperoleh pengetahuan serta pengalaman selama menempuh 

perkuliahan.  

5. Bapak dan ibu staff TU serta perpustakaan Fakultas Psikologi Unissula, 

terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. 

6. Mama dan Bapak yang selalu berdoa untuk kesuksesanku, memberikan 

nasihat, semangat, dukungan materi dan moral, serta mengingatkanku untuk 

selalu dekat dengan Allah. 
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7. Kakakku tercinta Asri dan Asran  serta iparku Fandy yang selalu memberikan 

semangat dan doa selama proses kuliah sampai pada menyelesaikan skripsi. 

8. Keponakan termanis dan terlucuku Alifa dan Aldo yang selalu menghibur dan 

membakitkan semangat ketika penulis mengerjakan skripsi. 

9. Keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tak pernah 

hentinya memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis. 

10. Pacarku khususnya Satriyo Dwi Wijanarso, terimakasih kepadamu yang 

selalu mendampingiku baik dalam keadaan susah maupun senang selalu 

menyemangatiku serta selalu dapat membuatku tersenyum dalam meraih 

gelar sarjana. 

11. Sahabat terbaikku Risky Noviamelia Kasim, Jevi Amrin, Inka Sagita 

terimakasih telah menjadi saudara diperantuan yang selalu memberikan 

dukungan dan menyemangati penulis, semoga persaudaraan kita selamanya. 

12. Keluarga besar TULUS, Fiqran Kaisar Ahmad, Yuyun Parwati, Sunarsi, 

Sulastina, Vidya Restu Pertiwi, Iin Tri Rizki, Rifka Retno Annisa, Ardyanti, 

Retno Muktining Tyas, Mufty Mulid Ati Karim, Wa Ode Suharnia, Syahria 

Nur Jannah, terima kasih telah mendukung dan membantu serta 

menyemangati penulis , semoga persaudaraan kita selamanya. 

13. Sahabat dan teman-teman seperjuangan KEDUBES (Keluarga Dua Belas) 

angkatan 2012 yang selalu menghibur selama empat tahun ini, kalian teman-

teman yang tidak akan terlupakan. 

14. Adik kelas Wa Ode Risnawat Kamsyar, Eno, Sahru Rajab, Rizqa Nur Fajar 

yang selalu membantu dalam proses penelitian., terimakasih atas bantuannya 

adik kelas terkece. 

15. Cipto, Wado, Sovan, Lulu, Kak Iyonk, Kak maul, Nandar, Reza, jaya, idal, 

fikar, yayat, nawan, amar, kalian teman diperantauan yang selalu 

memberikan banyak pahit manis kehidupan anak rantau. 

16. Darta Ali Mubaraq yang selalu membantu penulis jika ada kesulitan dalam 

mengerjakan skripsi, terimakasih atas bantuannya darta. 

17. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan serta doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
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Skripsi ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, 

namun penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik 

dan saran sangat diharapkan untuk penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan pihak yang memerlukan . 

 

Semarang, 20 Januari 2017 
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