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Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:
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karya ini.
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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”
(Terjemahan Q.S Al-Baqarah: 286)

“The family is a heaven in a heartless world”
(Christopher Lasch)

“Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam”
(Ir.Soekarno)

“Tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena kamu sedang menimba
ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempatmu yang
sekarang bukan karena kebetulan”
(Dahlan Iskan)

“Ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Salah satunya adalah dengan
berpikir seolah-oleh tidak ada keajaiban. Satunya lagi berpikir seolah-olah
segala sesuatu adalah keajaiban”
(Albert Einstein)
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memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang psikologi.
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6. Bapakku (I Gede Sucitra) dan Ibuku (Supri Utami) tercinta, yang tidak hentihentinya mendoakanku, memberikan nasehat dan dukungan berupa materiil,
moral dan spritual, serta mengingatkanku untuk selalu berusaha keras dalam
menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan
kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin.

7. Untuk kakakku (Adhe Sandra Citra Dewi) dan adik-adikku (Bhayu Citra
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studi penulis selesai.
Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa
diharapkan guna terciptanya kesempurnaan dikemudian hari. Semoga skripsi
ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, serta
memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang
psikologi.
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yang dapat menyempurnakan penyusunan terhadap penulisan skripsi ini.
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