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MOTTO

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(QS. Ar-Rahman:55)

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu) dan

bertawakalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”

(Q.S. Ali-Imran : 200)

“Nikmat ikhtiar akan dirasakan ketika kita bersungguh-sungguh dalam

bekerja dengan niat karena Allah ta’ala”

(Satriani)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana yang jauh dari kesempurnaan ini kupersembahkan

untuk :

Allah SWT yang sampai saat ini masih dilimpahkan kenikmatan yang tak

terhingga dan luar biasa, kesempatan untuk menuntut ilmu, hingga dipertemukan

dengan orang-orang dengan berbagai macam keunikan yang dimilikinya.

Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan cinta dan kasih yang tulus dan

iklas, serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Dosen pembimbing Ibu Rohmatun beserta semua rekan anggota kelompok

bimbingan beliau, yang bersedia meluangkan tenaga, waktu dan pikiran, serta

saling bekerja sama untuk memberikan saya begitu banyak ilmu yang berharga

dan mengantarkan hingga skripsi ini selesai.

Dosen wali Ibu Luh Putu Shanti yang selalu sabar membantu dan membimbing,

serta Bapak Ruseno Arjanggi yang menginspirasi atas karya tulis sederhana saya.

Semoga akan semakin banyak yang membuat karya tulis tentang cabang ilmu

Psikologi pendidikan dan klinis kedepannya.

Tak lupa pula saya persembahkan untuk orang-orang yang berjasa pada hidupku

dan almamaterku, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

yang memberiku ilmu tentang bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya,

mengerti dan menerima karakter setiap manusia, dan bagaimana menjadi insan

yang tidak melupakan nikmat Allah serta insan yang berguna untuk diri sendiri

dan orang lain.



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas segala Rahmat dan Karunia Allah SWT

karena berkat Izin dan Kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Allah

SWT Maha Pencipta alam semesta dan Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada

program S-1 Sarjana Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik

dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan penulis dan dalam kesempatan

yang berbahagia ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin, M.Sc, M. Eng selaku mantan

Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah

melaksanakan program restorasi dibidang pendidikan melalui program

beasiswa Cerdas Sultraku.

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

UNISSULA yang telah membantu dalam proses akademik maupun

penelitian.

5. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi, selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar

mengarahkan, membantu dan meluangkan waktu serta tanpa rasa bosan

dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

6. Ibu Luh Putu Shanti K., M.Psi, selaku Dosen Wali yang dengan ketulusan

dan kesabaran dalam membantu dan memberikan perhatian selama penulis

menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UNISSULA.



7. Bapak dan Ibu Dosen selaku tenaga pengajar di Fakultas Psikologi yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat dan sebagai bekal kepada penulis

dikemudian hari.

8. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA,

terima kasih atas bantuan dan arahan dalam mengurus proses administrasi

dalam perkuliahan.

9. Kepala Sekolah dan Guru di SMA Negeri 10 Semarang yang telah

memberikan izin dan sarana sehingga peneliti dapat melakukan penelitian

dengan sukses.

10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu

Bapak Hirman La Hiri dan Ibu Fatmawati yang selalu menyebut nama

penulis dalam setiap doa dan langkahnya.

11. Adik Amirul Hijjah yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar

tetap berjuang dalam menyelesaikan karya ini.

12. Keluarga besar penulis, keluarga besar Alm. Bapak Abdul Kari dan Alm. La

Muda.

13. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada teman berbagi kasih yang insha

Allah akan menjadi teman hidup penulis.

14. Terima kasih untuk Habibul Munna, Yuni, Demiasari, Ningsih, Candra Ayu,

Nadya Safitri, Lilik Nila, Woro Ayu, Nurdania, Kin Ules Nate, yang selalu

membantu ketika penulis dalam kesulitan.

15. Teman-teman seperjuangan penulis, Hilda Ramadhan S. Psi Yudi Prasetyo S.

Psi, Retno Gafur S. Psi, Sahrul Rajab S. Psi, Fetri Soimah, Zul Winar S. Psi,

Wa Ode Nur Asmira S. Psi, Marjo Adi Santoso S. Psi, dan Megwati S. Psi,

Wa Ode Risnawati K. S. Psi, seluruh Mahasiswa Cerdas Sultraku angkatan

2013 terkhusus Fakultas Psikologi.

16. Keluarga besar IX-A yang selalu memberikan energi yang positif, cinta, tawa

serta inspirasi untuk terus maju dalam meggapai mimpi dan cita-cita.

17. Anak kos putri Adilla yang selalu memberikan tawa, dukungan serta motivasi

kepada penulis.



18. Mahasiswa Tomia Se-Jawa dan Mahasiswa Tomia-Semarang sebagai

pembunuh rasa bosan ketika berada ditanah rantauan.

19. Semua pihak yang turut membantu dalam penelitian ini, memberi dukungan

dan do’anya kepada penulis namun penulis tidak dapat menyebutkan satu

persatu.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.


