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MOTTO

“Ibnu Abbas berkata: Jika Allah mencabut cahaya dari kedua mataku, maka
dalam lisan dan pendengaranku masih ada cahaya. Kalbuku sangat cerdas,
akalku tidak bengkok, dan dalam mulutku ada keteguhan laksana pedang yang
tajam”
(Dalam al-Qarni, 2004).
“If you think BIG, you get BIG. You think small? You get small. But, if you think
of Allah, not only you’ll have something BIGGER. But you will have everything
people, no matter how BIG is your dreams, Allah is the GREATEST.”
(Wirda Mansyur)
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PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk :
Kedua orang tuaku, Bapak (almarhum), dan Ibu yang telah memberikan
dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan ku,
karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk
selain do’a yang terucap dari orang tua. Terimakasih Bapak, Ibu untuk
segalanya.

Serta keluargaku, masku, sahabat, teman-teman dan orang-orang yang kusayangi
juga menyayangiku. Dosen pembimbing yang selalu sabar menuntunku satu per
satu hingga karya ini terselesaikan.

Almamaterku Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung yang telah
memberikan ilmu yang tak ternilai, serta pelajaran berharga sebagai bekalku
menapaki perjalanan kehidupan selanjutnya.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji syukur pada Allah SWT untuk
nikmat, hidayah, dan ridho-Nya yang dilimpahkan pada peneliti hingga skripsi ini
yang berjudul “Hubungan antara kepercayaan diri dengan aktualisasi diri
tunanetra”dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam dihaturkan kepada
junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat.
Peneliti sadar bahwa penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, tidak
mudah dan melibatkan banyak pihak yang mendukung. Dukungan terdiri dari
pengetahuan, suntikan semangat dan motivasi yang akhirnya membuat saya bisa
mempertahankan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan
bangga dan rendah diri menyampaikan rasa 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. Bapak Ruseno Arjanggi, MA, Psi, selaku pembimbing skripsi yang dengan
begitu sabar dan pengertian memberikan bimbingan serta meluangkan waktu
sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Agustin Handayani, S.Psi, M.Si selaku dosen wali yang telah
membimbing dan memberikan semangat selama menuntut ilmu di Fakultas
Psikologi UNISSULA.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah memberikan
banyak ilmu dan pengalaman berharga selama kuliah.
5. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA,
terima kasih atas bantuan dan kerjasama dengan memberikan kemudahan
dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Basuki selaku ketua komunitas sahabat mata yang telah memberikan
izin, serta informasi-informasi dan memberikan kemudahan sehingga
penelitian ini berjalan dengan lancar.
7.

Bapak (almarhum) dan Ibu tercinta yang tidak berhenti berdoa untuk
keberhasilanku, memberikan nasihat, semangat, dukungan baik materi dan
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moral, serta selalu mengingatkanku padaNya. Semoga Allah selalu
memberikan kesehatan, kesejahteraan dan selalu istiqomah di jalanNya.
8. Mas Sofyan (anggota komunitas tunanetra) yang telah membantu peneliti
memberikan informasi dan membatu uji coba skala penelitian.
9. Teman-teman rusuhku Cusnul Chotimah, Evi Rahmawati yang telah
memberikan kebahagian dan keceriaan dalam hidupku dan Laila Nur
Tahajjuda yang selalu aku repotkan, selalu mengantarku kemana-mana
termasuk ke tempat penelitian.
10. The best partner ever yang selalu memberikan dukungan baik senang maupun
susah serta banyak kenangan yang tak terlupakan (Nisa, Mega, Ima, Fifi,
Dini, Dila, Rizqa Nur Fajar)
11. Teman-teman sekelompok bimbingan skripsi Pak Seno, yang tidak bisa
disebutkan satu persatu, yang selalu kompak dan saling mengingatkan serta
memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.

Semarang, 25 Agustus 2017

Peneliti
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