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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karya ini kepada : 

 

Allah SWT yang sejatinya segala sesuatu terjadi berdasarkan Kehendak dan 

Kuasa-Nya dalam menyelesaikan karya tulis ini. 

 

Mamaku (Wa Ode Malisa)  dan kakakku (L.M. Adi Cahyu Kamsyar)  tercinta dan 

tersayang yang senantiasa memberikan do’a tiada henti, dukungan, motivasi, dan 

kasih sayang kepadaku. 

 

Dosen pembimbing yang selalu siap memberiku masukan, dukungan, bimbingan, 

serta nasihat setiap saat kepada peneliti 

 

Keluarga Besar La Ode Ilimin Kamsyar yang selalu memberikan dukungan, 

semangat, dan do’a demi kelancaran kelancaran proses penelitian. 

 

Semua orang yang telah berjasa dalam proses menyelesaikan karya ini. 

 

Almamater kebanggaanku UNISSULA yang telah memberikan pelajaran yang 

bermanfaat dan pengalaman yang berharga. 
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MOTTO 

 

 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan.”  

(QS.Al-Mujadalah:11) 

 

“Pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan 

perubahan-perubahan yang permanent di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah 

laku, pikiran,dan sifatnya.” 

(Sir Godfrey Thomson) 

 

“Pergunakanlah yang lima sebelum datang masa yang lima; Masa mudamu 

sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa 

kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa kosongmu sebelum datang masa 

sibukmu dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu”. 

(HR Hakim no 7846) 

 

“Cara terbaik meramalkan masa depan Anda adalah dengan menciptakan masa 

depan itu sendiri” 

(Abraham Lincoln)  
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 Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan 

inayah-Nya kepada peneliti, serta yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, 

dan kelancaran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan 

harapan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Penulisan skripsi ini, peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan, 

namun atas petunjuk ALLAH SWT dan bantuan dari berbagai pihak, maka peneliti 

mampu melalui segala hambatan yang ada. Dukungan berupa bimbingan, 

dorongan, dan motivasi membuat peneliti bisa mempertahankan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan bangga dan rendah hati menyampaikan 

rasa terimakasih kepada: 

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

Sultan Agung Semarang.  

2. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah 

melaksanakan program restorasi dibidang pendidikan melalui program 

beasiswa utusan daerah, Cerdas Sultraku. 

3. Bapak Prof La Ode Masihu Kamaluddin, M.Sc, M.Eng., P.hd, Selaku 

Pelopor atas diadakannya program beasiswa Cerdas Sultraku dan Mantan 

Rektor UNISSULA yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa 

kuliah di UNISSULA seperti sekarang ini. 

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

UNISSULA yang telah membentu dalam  proses akademik maupun 

penelitian. 

5. Bapak Ruseno Arjanggi S.Psi, M.A., selaku dosen pembimbing yang  

dengan sabar mengarahkan, membantu dan meluangkan waktu serta tanpa 

rasa bosan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.  
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6. Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si.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 Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti selama menuntut ilmu.  

8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usha dan Karyawati, Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang selalu memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan, dan 

kerjasama selama ini. 

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

memberikan izin dan sarana sehingga peneliti dapat melakukan penelitian 

dengan sukses. 

10. Mama dan kakakku yang senantiasa memberikan do’a, nasihat, semangat, 

serta dukungan baik berupa material, moral, dan spritiual yang tidak terbatas 

demi kelancaran dan kesuksesan peneliti. 

11. Keluarga besarku om dan tante-tanteku dari pihak mama ataupun bapak, 

sepupu-sepupuku yang tercinta yang terus-menerus memberikan dukungan 

dan motivasi kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

12. Teman-teman & Kakak-kakak senior Forum Mahasiswa Buton Raya 

Semarang (FORMABUTRA), terkhusus ketua dan sekretaris Hamiruddin 

& Nurlina S.Kep, yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi 

peneliti untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teman-teman dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia 

(ILMPI) Wilayah III Jateng – kalimantan (periode Bang Rendi), terima 
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15. mengabdi dan berbagi pengalaman kapada masyarakat. Terimakasih telah 
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16. Sahabat-sahabatku tersayang Ayu, Lusi, Alma dan Nindi yang senantiasa 

mendukung, memberi perhatian, kasih sayang dan doa untuk peneliti dalam 
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17. Keluarga besar Hits Kos, mbak novi, anita, rizqa, Mega, dek Ayi, yayu, ilmi, 
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menghibur, menyemangati satu sama lain saling berbagi suka duka selama 

menjadi anak rantau. 

18. Keluarga besar Psikologi Angakatan 2013 (Teenager) terutama kelas D & 

B, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, kebersamaan, semangat, 

dan keceriaan yang akan selalu terkenang oleh peneliti. 

19. Teman-teman terbaik peneliti, Rizqa Nur Fajar S.Psi, Nurakifa S.Psi, 

Nurayni S.Psi, Endang S.Psi, Diana S.Psi, Mega, Asmira, Elok Fairuz, Tora, 

Hilda, Winar, Sahru, Eno, Yudhi, Muna, kakak Ashri dan kakak Rahmat, 
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berjumpa dilain waktu dan tempat serta dalam keadaan yang berbahagia dan 

istimewa. 

20. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari peneliti selama ini 

yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas perhatian dan 

kebersamaan yang telah diberikan selama ini. 
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