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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk:

Ibu dan bapak tercinta yang selalu mendoakan, memberi semangat serta

mencurahkan kasih sayangnya

Keluarga besar dari ibu dan bapak tanpa terkecuali yang selalu memberikan

semangat dan dukungannya

Orang-orang yang menyayangiku yang selalu memberikan motivasi

Serta almamaterku tercinta
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MOTTO

“Kehidupan yang baik adalah sebuah proses,

Bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya.

Kehidupan itu sendiri adalah arah,

Bukan tujuan.”

Carl Rogers
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penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan dan hambatan,

namun karena petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis
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menyampaikan rasa terima kasih kepada:
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kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.

2. Ibu Agustin Handayani, S. Psi, M.Si., selaku pembimbing utama yang senantiasa

membimbing danmemberikan saran yang berharga kepada penulis sehingga
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menyelesaikan skripsi.
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dkk yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam
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8. Teman-temanku Fakultas Psikologi angkatan 2010 yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

9. Untuk teman narju syafa’at dan lingkungan Dusun Gentan yang selalu

mendoakan penulis dalam meyelesaikan skripsi

10. Serta berbagai pihak yang turut membantu, memberi dukungan dan do’a kepada

penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan

sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh
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