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PERSEMBAHAN 

 

 

Kupersembahkan karya ini teruntuk : 

 

Ibu ku Sri Nuryati, Bapak ku Ahmad Zamroni, Adek ku Lia. 
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Psikologi UNISSULA yang selama ini hadir di  

tengah-tengahku. Serta almamaterku  

tempat ku belajar merajut ilmu. 

  



vii 
 

MOTTO 

 

“Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun dilautan yang dalam” 

(Ir. Soekarno) 

 

 

“Kita semua masih dalam perjalanan menuju Tujuan Hidup kita. 

Teruslah berusaha dan berdoa agar kita tetap dijalan yang benar” 

(KH. Mustofa Bisri) 

 

 

“Jangan mudah terintimidasi oleh mereka yang suka membanggakan 

diri. Seekor singa tidak perlu memperkenalkan diri untuk membuat 

orang takut padanya” 

(Instagram: @rintisan.id) 

 

 

“Jika tida bisa menjadi yang terbaik jadilah yang berbeda” 

(Yusuf Affandi) 
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selesai. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada nabi Muhammad SAW yang 

telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga sampai zaman terang benderang 

seperti sekarang ini. 

 Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung. Penulis 
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karena petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis mampu 
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penulis sampaikan terima kasih.  

4. Seluruh mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

menjadi subjek penelitian penulis. 
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Masyarakat 2014, dimana beliau banyak memberikan pengalaman berharga 

selama penulis menjadi mahasiswa. 
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10. Teman-teman BEM Fakultas Psikologi periode 2014/2015 yang telah 

memberikan pengalaman serta pelajaran yang bermakna bagi penulis. 

11. Tim PKM Kencang berlari Nope, Ririn, Fatma atas kerjasama dan dukungan 

ketika menjalankan program PKM yang tentunya menambah wawasan dalam 

menulis penulisan ilmiah guna mempermudah dalam pembuatan skripsi. 

12. Foto Copy Bintang Timur Pumanisa Ibu Asih, Tatang, dan Mas Yoyok yang 

telah membantu penulis ketika menjadi mahasiswa dan saat melakukan 

penyebaran skala penelitian. 
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Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan semua pihak 

yang membutuhkannya. 
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