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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya menyatakan

bahwa:

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

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

pendapat yang pernah ditulis atau 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 penyataan ini, maka saya

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, September 2017

Wa Ode NUr Asmira
30701301383



MOTTO

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala
mereka tanpa batas.”

(Az-Zumar: 10)

“Sesungguhnya ada kemudahan setelah kesulitan. Dan Allah sebaik-baiknya
tempat berharap”

(QS. Al-Insyiroh: 6&8)

“Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat”.
(Sayyidina Umar bin Khattab RA.)

Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta,
dan rasa hormat.

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA.)

Berbuat baik dan rendah hatilah kepada semua mahkluk ciptaan Allah SWT
karena hidup ini amatlah singkat.

(Wa Ode Nur Asmira)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada :

Allah SWT yang selalu memberikan limpahan ilmu, kemudahan dan kesehatan

selama menyelesaikan karya ini.

Ayah, Ibu, Aswad, Fitrah dan Kafaa  yang selalu memberikan kasih sayang, cinta,

doa, semangat dan dukungan kepada peneliti.

Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang dan selalu peduli

terhadap peneliti.

Seluruh sahabat-sahabat terbaikku yang sama berjuang dari awal hingga saat ini.

Dosen pembimbingku yang telah memberikan waktu, ilmu, serta selalu

mendorong dan menyemangati peneliti agar karya sederhana ini dapat

terselesaikan dengan baik.

Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan

serta pengalaman yang sangat berharga bagi peneliti..



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT  karena atas berkat limpahan rahmat,

hidayah dan ridho-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan  karya sederhana

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

Peneliti mengakui dalam perjalanan penelitian 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 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

telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dengan sabar,

mengarahkan serta memberikan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi

ini dapat selesai.

3. Ibu Falasifatul Falah, S.Psi, M.Si dan Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si

selaku dosen wali yang senantiasa membantu dan memberikan perhatian

kepada peneliti selama peneliti mengenyam pendidikan di Fakultas

Psikologi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga

pengajar yang telah mengajarkan berbagai ilmu peneliti sehingga peneliti

memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta memotivasi peneliti selama

menempuh masa perkuliahan.

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. Bapak kepala sekolah serta guru SMP AL-Fattah yang telah memberi izin

penelitian dan membantu peneliti dari awal hingga akhir proses penelitian.

7. Semua siswa yang menjadi responden, yang telah bersedia meluangkan

waktu membantu peneliti.

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

kemudahan bagi peneliti dalam mengakses teori-teori yang membantu dalam

penelitian skripsi ini.

9. Ayah dan ibu tercinta yang selalu sabar mendidik, membimbing,

membesarkan, menyayangi, menyemangati, mendoakan serta memberikan

dukungan berupa materi. Terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga

Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani,

kebahagiaan di dunia dan akhirat dan dilindungi oleh Allah SWT.

10. Adikku-adikku, terimah kasih selalu menyemangatiku dan selalu

membantuku.

11. Semua keluarga, sepupu dan adik-adikku tersayang terimakasih untuk

kepedulian dan kasih sayang yang diberikan kepada peneliti.

12. Semua sahabat-sahabatku yang selalu menanyakan tentang skripsi,

mendorong dan menyemangatiku menyelesaikan penelitian skripsi ini.

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

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

peneliti menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Psikologi UNISSULA.

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan,

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

penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap karya ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang pendidikan.

Wassalamu’alaikum Wr.WB

Semarang, September 2017

Peneliti


