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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk:

Ayah dan mama yang telah memberi doa dan dukungan materi

Kakak ku yang tercinta yang selalu memberi semangat

Sahabat-sahabatku, terimakasih sudah menyemangati dan mendukungku

Faizal terimakasih

Dosen pembimbing yang ku sayang, terimakasih telah memberi waktu, ilmu

dan semangat dalam membimbingku

Almamaterku

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan

kesanggupannya”

(QS. AL-BAQARAH AYAT 286)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah

menjadi manusia yang berguna

(Einstein)

Ketika kamu berusaha melakukan sesuatu jangan lupa iringi dengan sholawat

karena Allah SWT akan memperlancar usahamu

(Mama)

Lakukan apa yang kamu ingin lakukan, jangan takut untuk salah dan gagal karena

Allah SWT selalu ada di dekat mu

(Ayah)
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Dengan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-

NYA telah memberikan kelancaran kepada peneliti, serta memberi kemudahan,

kelancaran, dan kekuatan sehingga tugas penulisan ini dapat diselesaikan dengan

baik.Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan

program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan

tanpa adanya bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak,

oleh karena itu dengan bangga dan segala kerendahan hati penulis menyampaikan

ucapan terima kasih kepada:

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

UNISSULA.

2. Dra. Rohmatun, M.Psi, Psi selaku wali dosen yang senantiasa memberikan

semangat, waktu, membagi ilmu dan sumber informasi.

3. Hj. Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si,Psiselaku Dosen Pembimbing yang telah

sabar dalam membimbing dan mengarahkan peneliti dalam membuat

karya ini.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang selaku tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu berharga

kepada peneliti dan semoga ilmu tersebut dapat diaplikasikan dengan baik.

5. Ketua Komunitas Panggon Kupu Semarang dan Ketua Komunitas Griya

Kupu Solo yang telah memberi jalan peneliti untuk melakukan penelitian

dan memberi semangat dalam menyelesaikan karya ini.

6. Penderita lupus yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu

peneliti  dalam memberi informasi dan mengisi skala penelitian.
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7. Ayah, mama, dan kakakku tersayang yang selalu mendoakan dan memberi

semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan karya ini.

8. Almh. Mba Daniar yang telah menginspirasi penelitian ini.

9. Teman-teman seperjuangan Thirteen Generation for Revolution

(TEENAGER).

10. Faizal, Candra, Devi, Nila, sudah berkontribusi terhadap pengambilan data

penelitian dan menyemangati peneliti sampai selesai.

11. Woro, Egi, Deril, Anis, Eci, Mba Muna, Mba Ayu, Nadya, Nabila yang

sudah menemani, menasehati, dan membuatku tertawa selama ini.

12. Teman-teman dan adik-adik Asisten Inventori 2016.

13. Semua pihak yang turut membantu, mendoakan dan memberi semangat

yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti telah mengerjakan karya ini dengan sungguh-sungguh dan

menerima masukan sebagai upaya untuk menciptakan karya yang lebih baik

sehingga dapat diterapkan dengan baik di masyarakat. Akhir kata semoga skripsi

ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan bagi peneliti

khususnya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, 17 Maret 2017

Aisah Ranny Mutiara


