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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Ulya Noor Saputri dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum diajukan untuk memperoleh 

derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernal ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

 

Semarang, 27 September 2017 

 

 

 

Ulya Noor Saputri 

30701201124 
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Motto 

“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat allah, niscaya kamu tak 

dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya allah benar-benar maha 

pengampun lagi maha penyayang”  

(QS.18:18) 

 

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu 

damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap allah supaya kamu mendapat rahmat.” 

(Surat Al Hujuraat : 10) 

“Segala perbuatan manusia itu dinilai (oleh Allah) berdasarkan niat yang 

dikandungnya”  

(H.R Bukhari). 

 

“Sebaik-baiknya guru ialah orang tua” 
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Persembahan 

Ku persembahkan karya ini untuk : 

 

Untuk Bapak,Ibu, suamiku,adik-adiku, dan anaku yang selalu 

memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan bantuannya 

untuk menyelesaikan skripsiku. 

Dosen pembimbing dengan penuh kesabaran dan tak pernah 

lelah untuk memberikan bimbingan, koreksi, nasehat , dan 

semangat dalam mengerjakan skripsi ini. 

Semua orang yang telah berjasa dalam hidupku  

Almamater Unissula khususnya fakultas Psikologi yang 

memberiku banyak pelajaran yang berguna. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya 

kepada penulis, serta yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan 

kekuatan sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu 

syarat guna mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi. 

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

namun dengan pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, maka 

penulis mampu melalui rintangan yang ada.  Akhirnya dengan penuh kerendahan 

hati penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

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

UNISSULA yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi 

ini. 

2. Ibu Erni Agustina S, S.Psi, M.Psi sebagai pembimbing skripsi yang penuh 

kesabaran telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan 

penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

3. Bapak Erria , Bapak Aziz, dan Bapak Eko selaku guru di SMK “X”  yang 

telah memberikan izin dan membantu dalam proses pengambilan data, 

sehingga pengambilan data dapat dilaksanakan dengan efektif dan 

kondusif. 

4. Seluruh siswa yang menjadi responden, yang telah meluangkan waktu 

membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian. 

5. Pak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si selaku dosen wali yang senantiasa 

membantu kepada penulis selama penulis mengenyam pendidikan di 

Fakultas Psikologi. 

6. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi 

UNISSULA , terimakasih atas bantuan dan kerja samanya dalam 

memberikan kemudahan, fasilitas, dan bantuan selama ini. 

7. Bapak dan Ibuku terkasih, yang telah memberikan kasih dan sayangnya 

sepenuh hati, mendidik dan membesarkan hingga kini, memanjatkan doa 
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yang tiada henti agar allah memberikan kemudahan dan kelancaran 

disetiap urusanku, serta bantuan materiil dan non materiil.  Terima kasih 

Ibu Bapak yang telah menerima aku dengan segala kekuranganku, 

kecerobohanku, dan kesalahan-kesalahanku. Doakan aku menjadi putri 

yang mampu membahagiakan kalian di dunia dan di akhirat. 

8. Suamiku, yang terus memberikan perhatian serta dukungannya baik 

materiil dan non materiil agar aku bisa menyelesaikan dengan baik, 

dengan kesabaranya dan kesediaannya untuk mendengarkan keluh 

kesahku, terimakasih atas segala doa dan harapan yang membuatku 

bersemangat. 

9. Teman-teman seperjuangan yang terus membantu dan memberikan 

dukungan satu sama lain, sehingga kita bisa menyelesaikan skripsi 

bersama : lia, Farida, Nur asmira, Aizhe,Diah, Faida, Fia, Elok. 

10. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan, serta 

doa kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

 

Proses penyelesaian skripsi ini dikerjakan dengan sungguh-

sungguh dan sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan Psikologi dan semua pihak yang tertarik dengan ilmu ini 

 

      

Semarang, 27 September 2017 

 

 

 

Penulis 

 

  


