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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Al Imron Tri Yudha Sakti

Baharuddin, dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

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

pendapat yang pernah 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, 5 Oktober 2017

Al Imron Tri Yudha S.B



PERSEMBAHAN
Kupersembahkan karyaku ini kepada:

Bapak, Ibu, ketiga saudaraku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan

selalu mendoakan tanpa henti dalam setiap langkah yang aku jalani.

Dosen pembimbingku Ibu Agustin Handayani yang telah bersedia dengan ikhlas

meluangkan waktu, tenaga, dan membimbingku dengan penuh kesabaran.

Memberiku banyak ilmu yang berharga dan mengatarkanku sampai skripsi ini

selesai.

Semua pihak yang telah berjasa dalam penelitian ini



MOTTO

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.

(QS. A l - I s r â ' [17]:27)

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-

lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah

antara yang demikian.

(QS.Al-Furqon [25]: 67)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik

yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

(QS. 5:87)

“Orang berilmu tentu memiliki konsep diri yang positif yang bisa membawa diri,

keluarga dan orang-orang disekitarnya menuju perilaku yang baik dan bernilai

positif serta bermanfaat bagi sesama”



KATA PENGANTAR

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT serta dukungan dan

do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan

baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus

ditempuh untuk menyelesaikan program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan

Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini, peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan,

namun atas petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, maka peneliti

mampu melalui segala hambatan yang ada. Dukungan berupa bimbingan,

dorongan, dan motivasi membuat peneliti bisa mempertahankan semangat dalam

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan bangga dan rendah hati menyampaikan

rasa terima kasih kepada:

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Ibu Agustin Handayani, S.Psi, M.Si., selaku dosen pembimbing yang selama

ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan

mengarahkan saya.

3. Keluarga besar SMA Sultan Agung 1 Semarang yang telah bersedia

memberikan ijin serta menjadi subjek dalam penelitian ini.

4. Bapak dan Ibu dosen, penguji serta pengajar yang selama ini telah

memberikan banyak pengetahuan dengan kesabaran dan keikhlasan untuk

kemajuan saya.

5. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Psikologi

UNISSULA yang selalu memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan, dan

kerjasama selama ini.

6. Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi

serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

7. Saudara saya (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan,

senyuman, candaan, serta do’a yang mengiringi saya sampai ketitik ini.



8. Kekasihku Heriyawati AMAK, terimakasih untuk selama ini telah

menemaniku, memberi semangat serta selalu mendoakan untuk kelancaran

proses pembuatan skripsi.

9. Teman-teman cerdas sultraku 2013 (kolaka utara), Mutaddip, Tasrif Mas’ud,

Andi Fadhil Muhammad, Danita Syabir, Muh. Syakur, Baso Sumange Alam,

Ahmad Syarif, serta Juliar Nasution yang selalu memberikan semangat

kepada peneliti.

10. Keluarga besar Psikologi Angkatan 2013 (Teenager), terimakasih atas

pengalaman yang diberikan, keceriaan, dan semangat untuk menyelesaikan

skripsi.

11. Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan, doa, dan

semangat kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas doa dan dukunganya.

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh

dan sebaik-baiknya. Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata

sempurna. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk

kesempurnaan penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak yang tertarik dalam bidang ilmu Psikologi.

Semarang, 30 Mei  2017

Al Imron Tri Yudha S.B


