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MOTTO 

 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka.Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” 

(TQS.An Nisa: 9) 

 

 

“Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang 

laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para 

wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah 

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.” 

(TQS.An Nisa: 32) 

 

 

“Jika mereka bertanya padaku apakah aku menyesal, jawabanku adalah tidak. 

Berhasil ataupun gagal, aku bangga hidup di atas keputusan yang kubuat 

sendiri.” 

Fiersa Besari 

 

“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 

mereka berbahagia di dunia ini yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 

dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.” 

Tom Bodett 



 
 

 
 

PERSEMBAHAN 

 

 

PUJI DAN SYUKUR KUPERSEMBAHKAN DALAM SKRIPSI INI…. 

… 

… 

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT 

Kedua Orang Tuaku Tercinta 

Ibu Diana Widwiastuti, S.Pd 

Papa Djatmiko, S.Tp 

Kakakku, Mbak Ika, Mas Arifin dan Mas Dadang 

Ponakan Teya, Barra dan Dema 

Dosen Pembimbingku, Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi 

Wali Dosenku, Ibu Inhastuti Sugiasih, S,Psi., M.Psi 

Keluargaku Ibu Suharningsih, Bapak Suhartono dan Mas Rewy 

Lak-laki terhebat Mas Nery Kusuma Nantono 

dan  semua pihak yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini hingga 

selesai.



 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha 

Penyanyang, puji dan syukur atas Kehadirat dan Ridho Allah SWT serta 

junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Tiada hentinya kami khususnya 

saya, Ganevie Novalia mengucap syukur Alhamdullillah atas limpahan, berkah, 

rakhmat, rezeki, kesehatan dan kasih sayang yang telah diberikan dari-Mu Ya 

Allah. 

Adapaun segala kelebihan yang terdapat dalam skripsi ini adalah milik 

Allah semata dan segala kekurangan serta keterbatasan dalam penulisan semata-

mata dari pribadi penulis. Semoga kita semua menjadi salah satu hamba Allah 

yang mendapatkan Ridho, Perlindungan dan Kasih Sayang-Nya. Aamiin. Peneliti 

dengan bangga dan penuh rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mempermudah seluruh 

proses perizinan dan juga sekaligus sebagai Dosen Wali yang telah 

membimbing dan mengarahkan peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan perkuliahan sesuai dengan kemampuan peneliti.  

2. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si.,Psi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk dengan sabar 

membimbing, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada peneliti untuk 

terus berusaha dan termotivasi menyelesaikan skripsi serta mengarahkan 

peneliti dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan maksimal. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

selaku tenaga pengajar yang telah memberikan berbagai kemudahan selama 

proses penelitian, dan selalu mengingatkan peneliti untuk tetap termotivasi 

meningkatkan semangat belajar dan bekerja keras. 

4. Bapak dan Ibu Staff serta Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Sultan Agung, terima kasih atas bantuan dan kerjasama dengan memberikan 

kemudahan dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai. 



 
 

5. Papah dan Ibu, orang tua yang tiada henti medoakan, mendukung, 

menyayangi serta memberikan ridho untuk lia dalam setiap langkah yang lia 

pilih dan ambil. Tiada henti lia mengucap syukur kepada Allah SWT karena 

telah menitipkan Lia kepada orang tua seperti papah dan ibu. Terima Kasih 

Papa dan Ibu. ILOVEYOU Papa, Ibu. 

6. Bapak Atau Ibu Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat, Bapak atau Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil, Bapak Kepala Kelurahan Pandean Lamper, Bapak dan Ibu Ketua 

RW/RT yang telah memberikan izin dan akses yang mudah kepada peneliti 

dalam mengambil data dan keperluan lainnya guna mendukung terlaksananya 

skripsi ini. 

7. Sahabat-sahabatku, memelz Wahyu Novita Sari, Anitya Raesa Wulandari, 

Amalya dwi Rachmawati dan Affif Esryalia Syahrida, dan my girlsquad Eka 

Yustrikarini A. R, Dwi Septiani Nuglaha, dan Qissisina Cahya Lestari.  

8. Laki-laki yang selalu mendukungku dalam senang dan sedihku, dalam 

keadaan marahku, panikku sekalipun sampai terkena imbasnya aku marah-

marah yang tidak terkontrol Mas Nery Kusuma Nantono terima kasih atas 

segala bentuk dukungan yang kamu kasih ke aku selama ini. 

9. Ibu Naning, Bapak Tono, Mas Rewy yang juga sudah membantu dan 

mendoakan nevi dalam proses skripsi selama ini. 

10. Teman-teman seperjuangan dan seperasuhanku yang selama ini saling 

mendukung satu sama lain terima kasih guys Uci, Endang, Ulfi, Fanny dan 

yang lainnya. 

11. Teman-teman yang selama ini mendukung, menghibur dan membantu dikala 

kehilangan ide dan bingung Teguh, Emira, Fajri terima kasih ya. 
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