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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya, Septino Restu Nur Lazuardi
dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:
1.

Skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memeroleh
derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun

2.

Sepanjang pengetahuan saya, dalam 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, 26 September 2017

Septino Restu Nur Lazuardi
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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupanya”
(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
(Q.S Al-Insyirah: 6)

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka dia akan menjadikan jalan keluar
baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka; dan barang siapa
yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesuangguhnya
Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk sesuatu
kadarnya”
(Q.S Ath-Thalaq: 2-3)

”Jika berani jangan takut-takut, kalo takut jangan berani-berani”
(Bapa Suhartono)

“Nikmati prosesnya, Syukuri nikmat-Nya”
(Septino Restu)
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku untuk:
Ibuku tercinta, Ibu Ajeng Kartini, Wanita yang sangat luar biasa
Bapak ku Bapak Suhartono, Bapak yang sangat hebat
Adek ku Febia Zahra Hartini
Dan teman-temanku yang selalu mengibur dan memberikan motivasi
Khususnya teman-teman warsiman squad
dan mahasiswa psikologiUNISSULA
Serta Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala atas segala limpahan
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga tugas penulisan skripsi
ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam selalu
tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam semoga kita
diakui sebagai umatnya dan mendapatkan dari syafaat beliau.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk memenuhi
syarat menyelesaikan program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung
Semarang. Skripsi ini terdiri dari 3 bagian yaitu bagaian awal, bagian inti dan
bagian akhir. Bagian awal berkaitan dengan syarat-syarat administratif dan hal-hal
yang pada umumnya terdapat naskah skripsi. Bagian inti berkaitan dengan isi
skripsi yaitu uraian mengenai permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, teori
yang relevan hingga kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian
akhir berisi daftar rujukan dalam pembuatan skripsi dan lampiran-lampiran.
Banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui selama proses penyusunan
skripsi ini namun dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan dengan
bantuan dari berbagai pihak, maka peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
Akhirnya dengan penuh hormat dan rendah hati peneliti pengucapkan terimakasih
yang sebasar-besarnya 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.

Bapak Abdurrohim, S.Psi, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah
bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan saran, dukungan dan
membantu dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
dengan baik.

3.

Ibu Luh Putu Shanti K., M.Psi selaku dosen wali yang telah membimbing,
mengarahkan dan memberikan motivasi selama menunut ilmu dan menjalani
perkuliahan di Fakultas Psikologi UNISSULA.
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4.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah memberikan
ilmu dan pengalaman yang berharga kepada peneliti.

5.

Bapak dan Ibu staff Tata Usaha dan Perpustakaan serta seluruh Karyawan
Fakultas Psikologi yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam
urusan administrasi serta atas kerjasamanya selama ini.

6.

Bapak Camat Bulakamba yang telah mengizinkan peneliti melakukan
penelitian di desa yang berada di Kecamatan Bulakamba.

7.

Bapak dan Ibu pegawai atau pamong desa yang berada Kecamatan
Bulakamba yang telah bersedia menjadi subjek penelitian.

8.

Ibu dan Bapak yang tidak pernah berhenti mendoakan, menyayangi,
membesarkan, mendidik sepenuh hati, memberi semangat dan motivasi, serta
terimakasih karena telah memberikan segala pengorbanan kepada peneliti.

9.

Dek Febia Zahra, keluarga besar Alm mbah Muktar dan keluarga besar Alm
Mbah Ali yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam
menyelesaikan skripsi.

10. Keluarga kontrakan Warsiman squad, Lurah Ibnu, Ajiz, Ami, Rian Otong,
Pandi, Hoza dan Betty terimakasih kenangan dan dukungannya selama ini.
11. Teman-teman Yusuf, Yudhi, Ardhi, Zaki, Imam, Om yudha, Tocon yang
selalu menghibur dan memberikan motivasi.
12. Keluarga Psy Ceria dan Kelas D angkatan 2013 yang selalu memberikan
keceriaan, dukungan, dan semangat, kalian selalu luar biasa.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 (TEENAGER) yang tidak bisa
disebutkan namanya satu persatu.
14. Teman-teman SEMA Fakultas Psikologi tahun periode 2015/2016 terima
kasih atas doa dan dukungannya.
15. Temen-temen KPMDB Semarang khususnya di komisariat UNISSULA
terimaksih atas doa dan dukunganya.
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16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan dan semangat
kepada peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas
doa dan dukungannya.
Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh
dan sebaik-baiknya. Semoga dengan segala keterbatasannya, baik dari segi tata
bahasa maupun konten yang ada didalamnya, skripsi ini dapat memberikan
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Psikologi dan semua
pihak yang memerlukan.

Semarang, 26 September 2017

Septino Restu Nur Lazuardi
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