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PENGESAHAN

KOMITMEN TUGAS PADA MAHASISWI YANG SUDAH MENIKAH DI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

KUNTHI ISMU SYAHRONI

(30701301320)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal ...................................

Dewan Penguji Tanda Tangan

1. Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi _______________

2. Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi _______________

3. Dra.Rohmatun, M.Si _______________

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Psikologi

Semarang,

Mengetahui,

Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, Kunthi Ismu Syahroni dengan

penuh kejujuran dan tangung jawab menyatakan bahwa :

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun

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

yang pernah ditulis/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 isi pernyataan ini, maka saya

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, 9 Oktober 2017
Yang menyatakan,

Kunthi Ismu Syahroni



MOTTO

“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat

kebesaran Allah”.

(Terjemahan Q.S. Adz-Dzariyaat : 49)

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya.

Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”

(H.R. Al-Baihaqi)

Jika kau tak tahan pedihnya menuntut ilmu, maka kau harus tahan menanggung

pedihnya kebodohan.

(Imam Syafi’i)

“Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow”.

(Anthony J. D’Angelo)



UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN

Kupersembahkan karyaku ini kepada:

Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah menganugerahkan kekuatan, kelancaran,

serta kasih sayang-Nya

Bapak dan Ibu yang selalu mempersembahkan doa sepertiga malamnya untukku

dan tak lelahnya mendukungku untuk bisa mencapai semua ini

Kakak-kakakku yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya padaku

Dosen pembimbing yang dengan kesabarannya menerima segala keluh kesahku

serta memberikan arahan terbaik untuk skripsiku

Semua pihak yang sudah membantu untuk melancarkan proses penelitian

Serta almamaterku tersayang



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala karena

atas nikmat, karunia, dan kasih sayang-Nya yang tak terbatas peneliti mampu

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan

kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa Salam. Semoga kita mampu

istiqomah meneladani-Nya dan memperoleh syafaat dari beliau kelak di hari

akhir.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh untuk

menyelesaikan program sarjana S1 Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan

Agung Semarang. Penulis menemui cukup banyak kendala dalam pengerjaan

skripsi ini, namun karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta’ala dan bantuan dari

beberapa pihak, maka penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Selesainya

penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik

dari aspek materil maupun spiritual, sehingga penulis ingin mengucapkan

terimakasih kepada:

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan

kemudahan dalam perijinan dan persetujuan penelitian..

2. Ibu Titin Suprihatin, S.Psi., M.Psi, selaku dosen pembimbing yang memiliki

kesabaranseluas samudera yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan

dukungan pada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Terima kasih kepada Ibu Agustin Handayani, S.Psi., M.Si selaku dosen wali

yang telah membimbing penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas

Psikologi UNISSULA.

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

yang telah menjadi guru kehidupan, mampu membuat penulis mengetahui

dan mempelajaribanyak hal, serta memotivasi penulis dalam banyak aspek

kehidupan.



5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Perpustakaan Fakultas Psikologi, terima

kasih atas semua bantuannyadalam memudahkan penulis mengurus proses

administrasi sampai skripsi ini selesai.

6. Bapak dan ibu tercinta yang selalu memanjatkan doa sepertiga malamnya

untuk kelancaran penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

7. ARY, RPU, dan JA yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dalam

skripsi ini.

8. SWT, LA, NN, NM, IM, dan NA yang telah bersedia menjadi informan

pendukung dalam skripsi ini.

9. Teman-teman subjek yang telah bersedia memberikan informasi dan bantuan

dalam mencari informan penelitian yang penulis butuhkan.

10. Mas Iir, Teh Ria, Dek Hamzaa, keluarga kecil di pucuk Semarang yang selalu

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

11. Siti Rikha Mahmudah, S.Pd, sahabat dunia akhirat, terima kasih banyak atas

doa, bantuan, dan semangatnya pada penulis selama menjalankan

pengalaman-pengalaman baru di Semarang.

12. Anggota Ciwi-ciwi Muslimah, Vega dan Puspa yang selalu menjadi partner

setia dalam mengarungi kehidupan rantauan dan insyaa Allah menjadi

sahabat sehidup sesurga.

13. Kawan-kawan sekaligus support system yang sudah memberikan banyak

sekali bantuan, mengiringi perjuangan, dan menginspirasi penulis Nabila,

Nila, Fajri, Nisa’, Gita, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

14. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2013 (Teenagers) yang telah banyak

memberikan dukungan dan pengalaman berharga pada penulis.

15. Teman-teman seperjuangan asisten Psikodiagnostik V: Inventori yang dengan

segala ketangguhannya menemani penulis memulai pengalaman baru sebagai

penghuni laboratorium selama 3 bulan.

16. Adik-adik Invenstories, Fia, Tika, Heni, Frisca, Intan, Karina, Ulis, Sarita,

Fatma, Irul, Tavip, dan Faris yang dengan segala canda, tawa, dan tangisnya



mampu memberikan warna baru dan pengalaman berharga di masa

perkuliahan penulis.

17. Teman-teman dan adik-adik Rohis Qolbun Salim, terima kasih atas semangat

dan kerjasamanya dalam memperjuangkan terciptanya kegiatan-kegiatan

positif di lingkungan kampus.

18. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu, mendukung, dan mendoakan

kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berupaya menyelesaikan skripsi ini dengan sungguh-sungguh

dan sebaik mungkin. Meskipun demikian penulis menyadari bahwa masih

terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat

penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam

pengembangan ilmu psikologi dan semua pihak yang membutuhkan. Terima

kasih.

Semarang, 9 Oktober 2017

Penulis


