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PERSEMBAHAN 

 

 

Kupersembahkan karya ini kepada: 

Kedua orang tuaku, Bapak Suwiji dan Ibu Darti yang telah mendidik, 

mendoakan, serta menyemangatiku dalam proses penyelesaian karya ini 

Adik-adikku yang selalu istimewa bagiku, menyemangatiku, dan mendoakanku 

untuk cepat-cepat lulus. 

Almamater Fakultas Psikologi Unissula sebagai wadah untuk menimba ilmu 

sebanyak-banyaknya. 

Dosen pembimbingku yang selalu memberikan doa, waktu, arahan, bimbingan 

dan segala bentuk dukungannya untuk menyelesaikan karya ini.    
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MOTTO 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmu lah engkau berharap”  

(Q.S Al Insyirah : 5-8) 

 

 

“Ingat kata Bapak, yang penting dalam hidup itu ada 3 hal. Yang penting kamu 

jadi orang itu harus jujur, berani, dan jangan malu” 

(Bapak) 

 

 

Lihat ke belakang boleh-boleh saja, tapi jangan kelamaan banyak yang 

menunggumu di depan 

(Imam Guswanto) 

 

 

"Seberapa besarpun masalah, yakinkan hatimu bahwa semua pasti baik-baik saja 

dan katakan: all is well, all is well, all is well. Dengan begitu hatimu bisa tenang" 

(Rancho – 3 Idiots Movie) 

 

 

“Kau yang mulai maka kau juga yang harus selesaikan" 

(3 Idiots Movie) 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 

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

dan ridho-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga penyusunan skripsi ini 

dapat terselesaikan. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kaum muslimin 

dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak 

yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan berupa 

bimbingan, dorongan, dan motivasi yang mampu membuat peneliti 

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 

Unissula Semarang, Dosen Wali, dan Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, semangat, 

motivasi, dan berbagi ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Unissula selaku pengajar yang telah 

bersedia membagikan segenap ilmu dan kemampuannya sehingga peneliti 

mendapatkan bekal pengetahuan serta pengalaman selama menempuh studi 

ini. 

3. Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Psikologi Unissula yang telah membantu 

dalam proses administrasi penelitian ini, terutama Bu Devi, Bu Desi, Mas 

Ragil, dan Mas Haidar. 

4. Seluruh pelatih, ketua dan pemain futsal yang telah bersedia menjadi subjek 

dalam pelaksanaan uji coba dan penelitian demi kelancaran proses skripsi ini, 

terutama Oris, Aksan, Sinyo, Riza, Syifa, Adit, Dikho, Pak Aji, Mas Fajar, 

Maulana, Ryan, Tedjo, Sucan, Liyan, dan lain-lain. 
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5. Bapak, Mama, Ilham dan Arif yang selalu menjadi penyemangat hidup setiap 

saat dan setiap waktu. 

6. Keluarga besar yang selalu ada untuk mendukung saya dalam menyelesaikan 

skripsi ini, terutama Pakde Slamet, Mbah Tin, Mbah Parno, Pakde Di, Mbah 

Mus, Mbah Narto, Mas Tomo, Pakde Darto dan lain-lain. 

7. Elok Farida Husnawati yang telah berusaha sangat keras menjadi partner 

susah dan senang selama berjuang bersama menimba ilmu hingga lulus di 

Fakultas Psikologi Unissula Semarang. 

8. Dek Farah, Astri, Lala, Felis, Fajri, Wardah, Arif Maulana, dan Om Sutikno 

atas dukungannya yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman kontrakan yang selalu memberikan tawa dan candanya saat 

skripsi ini mulai melelahkan, Zakki, Obun, Kippo, Awan, Mas Bintang, dan 

Amir SN. 

10. Teman-teman futsal psikologi yang selalu menghibur dan telah menjadi 

inspirasi saya untuk serius melakukan penelitian tentang futsal, Raafi, Fandi, 

Restu, Yudhi, Ardi, Jek, Erwin, Bayu, Sofi, Mat, Rahmat, Akbar, Alif, 

Doddy, Mas Frangkie, Mas Satria, Agung, Rangga, dan lain-lain. 

11. Sahabat sekaligus Keluarga Teenagers yang selalu mendukung dan 

menyemangati dalam menyelesaikan penelitian ini, Endang, Emira, Isti, Esti, 

Yusuf,  Nope, Yudha, Rizqa, Diana, Uci, Hoza, Yasir, Fajar, Febri, dan lain-

lain. 

12. Tim BKP2M, Bu Rohmatun, Bu Putu, Bu Tata, Mas Roni, Mbak Rusmah, 
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skripsi ini. 
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