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“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum [30]: 21). 

 

 

 

“Maukah aku ceritakan kepadamumengenai sesuatu yang membuat Allah 

memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Para sahabat menjawab; 

tentu. Rasul pun bersabda; Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang 

membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat dzalim kepadamu, 

memberi kepada orang yang memusuhimu dan juga menghubungi orang yang 

telah memutuskan silaturahmi denganmu” (HR. Thabrani). 

 

 

“Tiga perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang dan belas kasih serta 

cinta adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuh sakit maka akan 

merasa sakit seluruh tubuh dengan tidak bisa tidur dan merasa demam” (HR. 

Bukhari dan Muslim). 

 

 

 

“Cinta bukan bagaimana anda mendengar tetapi bagaimana anda mengerti, 

bukan apa yang anda lihat tetapi apa yang anda rasakan, bukan bagaimana 

melupakan tetapi bagaimana anda memaafkan.” – James Stephens 

 

 

 

“Satu-satunya waktu kamu melihat ke dalam mangkuk tetanggamu adalah untuk 

memastikan bahwa isinya cukup. Kamu tidak melihat ke dalam mangkuk 

tetanggamu untuk mengecek apakah kamu memiliki lebih banyak dari mereka.” – 

Louis C.K  

 

 

 



PERSEMBAHAN 

 

 

Karya minimalis ini ku persembahkan untuk almamater tercintaku.. 

Fakultas Psikologi UNISSULA dan  

Untuk suamiku tersayang, bapak & mama, mertuaku, adik-adikku... 

Terima kasih.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat, hidayah dan ridho 

yang diberikan kepada penulis sehingga karya sederhana ini mampu penulis 

selesaikan sebagai salah satu syarat guna mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi. 

Penulis mengakui dalam perjalanan penulisan ini, banyak kendala dan rintangan 

yang menerpa, namun berkat dorongan, dukungan dan bantuan dari semua pihak 

baik moril maupun materiil, semua hal berat terasa ringan. Akhirnya dengan 

penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

UNISSULA yang telah membantu dalam proses akademik maupun 

penelitian. 

2. Ibu Erni Agustina Setiowati, S.Psi., M.Psi, selaku pembimbing skripsi yang 

tak hentinya sabar mengajarkan penulis kata demi kata, meluangkan waktu 

dan perhatiannya serta menjadi pembimbing yang baik sehingga skripsi ini 

terselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Ratna Supradewi, S.Psi., M.Si, selaku dosen wali yang senantiasa 

membantu dan memberikan perhatian kepada penulis selama penulis 

mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat 

untuk kini dan nanti.  

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

terimakasih atas bantuan dan kerja sama dengan memberikan kemudahan 

dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai. 

6. Orangtuaku tersayang, yang telah sabar mendidik, membesarkan, 

menyayangi, selalu mendo’akan dan memberikan seluruhnya kepada penulis 

dengan penuh keringat dan air mata, sehingga tak mampu lagi penulis 

mengungkapkan kata-kata selain terimakasih Mama dan Bapak. 



7. Suamiku tersayang, terimakasih telah mendukung, menemani, dan membantu 

penulis dengan segala cara disela-sela waktumu, selalu mendo’akan dan 

berusaha untuk memenuhi keperluanku dalam menyelesaikan karya ini, 

sehingga mampu menyelesaikan tugas ini dengan tepat pada waktunya. 

8. Sikembar Toto & Titi, yang selalu mendukung dan mendo’akan penulis 

supaya segera menyelesaikan tugas ini, terimakasih adik-adikku tercinta.  

9. Bu Carik dan seluruh karyawan balaidesa Ayamputih, Biyunge, Mbak Ani, 

Yayuk Sri, Yayuk Sikas, Zahra, Desti, Mama Nadhif, Mama E’il, Uus yang 

telah membantu penulis saat proses pengambilan data. 

10. Seluruh warga desa Ayamputih yang menjadi responden, yang telah bersedia 

meluangkan waktu membantu penulis. 

11. Seluruh peneliti-peneliti sebelumnya dan google yang telah memberikan 

kemudahan bagi penulis dalam mengakses teori-teori yang membantu dalam 

penulisan skripsi ini.   

12. Dilla, Asmira, Rina, Rizqa, Uci, Ulfi, Teguh, Rossi, Ima, Yuni, Risha, Mbak 

Ulya, Farida, Lia, Ida, Amanah, Tika, Ina, Anjar, Uzi, Bayu, Ta’in, Nurdianto 

dan teman-temanku yang selalu menemani dan membantuku dengan penuh 

kesabaran.  

13. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, terima kasih atas bantuan, semangat dan nasehat kalian selama 

penulis menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Psikologi UNISSULA. 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, 

untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna 

penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang pendidikan dan sosial. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Semarang, September 2017 

Penulis 

 


