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PENGESAHAN

MOTTO

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya (QS. Al-Maidah, ayat 2)

Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya
semuslim
(HR. Ahmad)

Sorang mukmin bagi mukmin lainnya seumpama bangunan saling
mengokohkan satu dengan yang lain (kemudian Rasulullah SAW
merapatkan jari-jari tangan beliau)
(HR. Muttafaq Alaih)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ini untuk :
Ayah ku, ibu, kakakku dan adik-adikku yang selalu memberikan kasih sayang,
semangat serta doa yang tidak pernah putus untuk kelancaran segala urusanku.
Dosen pembimbing yang senantiasa tidak pernah lelah untuk memberikan
bimbingan, koreksi, nasehat serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semua yang telah berjasa dalam penelitian ini.
Almamaterku UNISSULA khususnya Fakultas Psikologi yang telah
memberikan banyak pelajaran berharga selama 4 tahun ini.

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya
kepada penulis, serta yag telah memberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran
sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi
ini merupakan sebuah tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan
program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Penulisan skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambaan
namun karena petunjuk Allah SWT dan bantuan pihak-pihak terkait, maka penulis
mampu melalui segala kesulitan yang ada. Penulis dengan bangga dan rendah hati
menyampaikan rasa terimakasih kepada :
1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pempimbing utama
yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberi arahan kepada penulis
dan membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai
dengan baik.
2. Bapak Abbdurrohim S.Psi, M.Si selaku wali dosen di Fakultas Psikologi yang
telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis sejak awal hingga
akhir selama menjalani proses perkuliahan.
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar
yang selalu mengingatkan serta memberikan semangat kepada penulis selama
menjalani kuliah.
4. Bapak dan ibu staf TU dan perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA,
terimakasih atas bantuan dan kerjasama dalam memberikan kemudahan,
kelancaran, serta fasilitas selama ini.
5. Ayahku yang saya cintai dan sayangi, ibuku yang saya cintai dan banggakan
yang selalu mendoakan, memberikan semangat dukungan moril maupun materi
serta senantiasa menemani perjuanganku untuk mendapatkan gelar S1
Psikologi. Tak lupa untuk saudara-saudaraku yang selalu memberikan
semangat dan dukungan untuk menempuh pendidikan dan mendapatkan gelar
S1 Psikologi.

6. Bapak dan ibu serta pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Semarang, Panti
Asuhan Muhammadiyah Batur-Sari Mranggen, Panti Asuhan Riyadlul Jannah
Baiturrahman, Panti Asuhan Al-ishlah, dan Panti Asuhan At-Taqwa
terimakasih atas bantuan dan kerjasama dalam memberikan kemudahan,
kelancaran selama kegiatan pelaksanaan penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 TEENAGER. Terutama Psi Ceria
yang selalu memberikan keceriaan dan tawa sehingga selama perkuliahan saya
tidak pernah merasa bosan.
8. Teman-teman seperjuanganku, Ganevie Novalia, Eka Yustrikarini, Fajri
Hidayah, Qisissina Cahya, Endang Muslihatun Chasanah, Emira Firdaus Rona,
Rizky Nurbaeti, yang telah memberikan bantuan fisik dan moral dalam
melaksanakan penelitian hingga selesai.
9. Teman-teman terbaikku di Majalengka, Desy Puspitasari, Khoirunnisa, Nadia
Putri, Egawati Srimantika dan Dian Annisa yang telah memberikan dukungan
dan selalu mengingatkan agar skripsi cepat terselesaikan.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipa ganda kepada pihakpihak yang sudah banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini. Demi
baiknya isi skripsi ini, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima
dengan senang hati. Akhir kata, hanya keapda Allah SWT penulis serahkan
segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.
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