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PERSEMBAHAN

Hasil karya ini saya persembahkan kepada Allah S.W.T yang sejatinya

segala sesuatu terjadi berdasarkan Kehendak dan Kuasa-Nya dan begitupula

pada karya tulis yang telah saya selesaikan ini. Karya ini juga saya

persembahkan untuk orang terkasih saya di dunia ini yaitu orang tua saya.

Ayah dan Ibu saya, motivator terbaik saya, kalian adalah alasan saya

untuk bangkit dan melawan rasa lelah, letih dan ketika keputusasaan dan rasa

menyerah datang menghampiri. Terima kasih, beta sayang bapak deng mama.

Keluargaku, ke sembilan kakaku, teman spesial, sahabat dan serta orang-

orang yang saya sayangi dan juga menyangi saya terima kasih. Dosen

pembimbing yang dengan sabar dalam membimbing dan menuntun saya dalam

berproses untuk melalui tahap demi tahap sehingga pada akhirnya karya ini

terselesaikan.

Teman-teman Teenager, mahasiswa psikologi Unissula yang sudah

banyak memberikan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman berharga untuk

saya. Almamaterku UNISSULA, terima kasih.
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MOTTO

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan
menguasai) manusia” (Q.S An-Nas:1)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah
ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Qs. Al-Hujurat:13)

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,” (Qs. Al
Insyirah: 5)
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.WB

Puji syukur penulis panjatkan atas segala Rahmat dan Karunia Allah SWT

karena berkat Izin dan Kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Allah

SWT Maha Pencipta alam semesta dan Rasulullah Muhammad. Skripsi ini

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada

program S-1 Sarjana Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik

dan saran dari berbagai pihak  sangat diharapkan penulis dan dalam kesempatan

yang berbahagia ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Bapak H. Anas Malik Thoha, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin, M.Sc, M. Eng selaku mantan

Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah

melaksanakan program restorasi dibidang pendidikan melalui program

beasiswa Cerdas Sultraku.

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

UNISSULA yang telah membantu dalam proses akademik maupun

penelitian.

5. Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si.Psi, selaku pembimbing skripsi yang

dengan sabar mengarahkan, membantu dan meluangkan waktu serta tanpa

rasa bosan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

6. Ibu Titin Suprihatin  S.Psi, M.Psi selaku Dosen Wali yang dengan ketulusan

dan kesabaran dalam membantu dan memberikan perhatian selama penulis

menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UNISSULA.
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7. Bapak dan Ibu Dosen selaku tenaga pengajar di Fakultas Psikologi yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat dan sebagai bekal kepada penulis

dikemudian hari.

8. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA,

terima kasih atas bantuan dan arahan dalam mengurus proses administrasi

dalam perkuliahan.

9. Bapak Prof. Dr. Ir Muhammad Zainuri, DEA sebagai wakil rektor akademik

dan kemahasiswaan Universitas Diponegoro yang telah memberikan ijin

kepada penulis untuk melakukan penelitian di Univeristas Diponegoro.

10. Kedua orang tua dan keluarga besar tercinta, bapak penulis yaitu La Pande

dan Ibu Wa Sitti. Kesembilan kaka penulis, Wa Muna, La Mardin, Wa Lili,

Wa Ramla, La Husein, La Darman, La Karman, La Sabana, dan Nina Pia

terima kasih sudah menghibur dan membantu penulis selaku adik terbungsu,

baik dalam bentuk materil dan moril.

11. Terima kasih banyak juga penulis ucupkan untuk teman spesial penulis yang

bernama Safarudin.

12. Teman-teman seperjuangan penulis Nurcholifah Fajrin, Megawati, Rizqa Nur

Fajar, Wa Ode Risnawati Kamsyar, Nurakifa, Eno, Sahrul Rajab, Fetri

Soimah, Marjo Adi Santoso, Miratul Farkha dan  seluruh Mahasiswa Cerdas

Sultraku angkatan 2013 terkhusus Fakultas Psikologi.

13. Anak kos dan anggota Daegu Venus atau Kalambe Wuna, Wa Ode Orina,

Satri Zaimah, Sitti Khadija, Cici Rahmawati dan Wa Ode Nur Salam, terima

kasih karena telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

14. Semua pihak yang turut membantu, memberi dukungan dan do’anya kepada

penulis namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Wassalamu’alaikum Wr.WB

Semarang, 2017

Penulis


