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MOTTO

“ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan

baik. Berdo’alah kepadaNya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya

rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”

(QS Al A’raf : 56)

“Kebersihan merupakan cabang dari keimanan, karena kebersihan lahir

merupakan tanda akan kebersihan batin” - Reza (2016)
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PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

Mamah Sri Limbarwati, Almarhum Papah Eko Purwanto,

Kakak-kakak ku , Teman-teman spesial yang sudah memberi

energi positif ketika penulis mengerjakan skripsi
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan

ridho yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi

sebagai tugas akhir kuliah dan salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1

sarjana psikologi.

Penulis telah melalui perjalanan yang penuh dengan rintangan dan kendala

dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tetapi berkat adanya doa, dukungan dan

bantuan dari berbagai pihak yang berada disekitar penulis, penulis mampu

melewati semuanya dengan cukup baik. Pada kesempatan ini, dengan segala

kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

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

UNISSULA yang telah membantu dalam proses akademik maupun

penelitian

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang sangat

sabar dan baik hati telah bersedia membimbing, membantu, meluangkan

waktu, memberi masukan dari awal pembuatan skripsi sampai selesai.

3. Mamah dan Alm.Papah. Terimakasih atas segala-galanya yang telah

diberikan, waktu, kasih sayang, dukungan, materi dan segalanya yang

tidak dapat di jelaskan satu-persatu. Mbak linda, Mas Fajar, Aerilyn,

Papani, Mamani dan seluruh keluarga.

4. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah memberikan

ilmu, masukan, nasihat dengan ikhlas serta bermanfaat kapada penulis.

5. Dosen Wali Bapak Achmad Mutho S,Psi., M,Si dan Bapak Ruseno

Arjanggi., MA., Psi yang telah memberikan masukan, ilmu dan nasihat

kepada penulis.

6. Bapak / Ibu Staff TU Fakultas Psikologi yang telah membantu penulis

mempermudah proses administrasi.
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7. Teman-teman Mahasiswa Pecinta Alam UNISSULA yang telah membantu

penelitian agar berjalan dengan lancar.

8. Teman-teman spesial saya Shintya, Vebby, Aulia Kasiwi, Aulia Widya,

Neli, dan Nabil yang sudah sangat membantu meringankan beban penulis,

memberikan dukungan, memberikan masukan, memberikan nasihat

sehingga penulis amat sangat niat mengerjakan skripsi.

9. Teman spesial selanjutnya ada Diana, Iyan, Amel, yang dari awal semester

sudah memberi dukungan, dipertengahan semester dipertemukan oleh

Emira, Endang, Fina, Nope, Kiki, yang selalu memberikan dukungan,

bantuan, masukan, energi positif kepada penulis dari awal semester sampai

pengerjaan skripsi ini selesai.

10. Teman-teman TEENAGER, FIRCHO, Mapala UMY, Mapala UII, Mapala

Lampung, Mapala UGM yang juga membantu proses pengerjaan skripsi

memberikan masukan dan bentuan kepada penulis.

11. Pihak -pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang juga sudah

membantu peneliti dalam hal moril dan materil untuk menyelesaikan

skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa selalu melindungi dan memberikan

keberkahan dalam hidup untuk semua pihak yang sudah dengan ikhlas

membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.Penulis berharap skripsi ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk perkembangan ilmu

pengetahuan psikologi dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 2 Oktober 2017

Peneliti


