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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Zaki Miftahuddin, dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. 

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 dalam naskah ini dan dalam daftar pustaka sebagai acuan 

penulis. 

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  

 

 

Semarang, 22 September 2017 

 

 

Zaki Miftahuddin 
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MOTTO 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 

mengubah diri mereka sendiri. 

(QS. Ar-Ra’d : 11) 

Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh sebagian yang lain 

kecuali orang-orang yang bertakwa. 

 (QS Az-Zukhruf:67) 

Agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya, maka hendaklah 

kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. 

(HR. Abu Dawud) 

Bergaulah dengan orang-orang yang baik, niscaya engkau akan menjadi seorang 

yang selamat, namun cobalah sehari saja engkau bergaul dengan orang-orang 

yang jelek, maka niscaya engkau akan menyesal selamanya. 

(Malik bin Dinar rahimahullah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHAN  

 

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk : 

 

Bapak dan Ibu yang sangat saya sayangi dan cintai yang tidak pernah berhenti 

berdoa setiap anaknya berangkat mencari ilmu dan mementing segala urusan 

anaknya dari pada kepentingan pribadi. 

Adikku tercintai yang menutupi segala kekurangan kakaknya dengan kecerdasan 

yang di beri oleh Allah dan menjadi kebanggaan keluarga  

Keluarga besar simbah kusnan dan Alm. Simbah Ahmad Zairi yang memberikan 

dukungan luar biasa dan atas ridhonya ini Bapak Ibu bisa menjadi anak sukses 

dan taat kepada Allah SWT.  

Pak Abdurrohim S.Psi M.Si atas bimbingan dan ilmu yang beliau bagikan saya 

dapat mewujudkan salah satu mimpi besar kedua orang tua dan keluarga besar 

saya 

Almamater kebanggaanku, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberiku ilmu yang tak ternilai, serta memberikan 

pelajaran dan pengalaman berharga sebagai bekalku menapaki perjalanan 

kehidupan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada penulis, serta yag telah memberikan kekuatan, kemudahan dan kelancaran 

sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi 

ini merupakan sebuah tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan 

program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulisan skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan 

namun karena petunjuk Allah SWT dan bantuan pihak-pihak terkait, maka penulis 

mampu melalui segala kesulitan yang ada. Penulis dengan bangga dan rendah hati 

menyampaikan rasa terimakasih kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Wali dosen yang telah 

meluangkan waktu membimbing, dan memberi arahan kepada penulis 

2. Abdurrohim, S.Psi., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran dan bimbingan, serta memberi arahan kepada penulis 

dan membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini sehingga selesai 

dengan baik. 

3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang selalu mengingatkan serta memberikan semangat dan motivasi kepada 

penulis selama menjalani kuliah. 

4. Bapak dan ibu staff Tata Usaha dan perpustakaan Fakultas Psikologi 

UNISSULA, terimakasih atas bantuan dan kerjasama dalam memberikan 

kemudahan, kelancaran, serta fasilitas selama ini. 

5. Bapak Kunzaini selaku Kepala Desa Kedungsarimulyo Kecamatan Welahan 

Kabupaten Jepara yang telah memberikan izin untuk melakukan uji coba skala 

pada remaja Desa Kedungsarimulyo. 

6. Bapak Suwarno dan Maryono selaku Modin atau Bagian Sosial Desa dan 

seluruh perangkat Desa Kedungsarimulyo yang telah memberi izin 

pengambilan data identitas remaja 



7. Bapak Kunzaini, Ibu Nor Hidayah dan Adik Rizka Margiana yang 

memberikan Doa secara lisan maupun batin, semangat, motivasi, berjuang dan 

dukungan moril maupun materi demi cita-cita yang sangat mulia yaitu ingin 

salah satu anaknya mendapatkan gelar S1 Psikologi dan ilmu yang lebih tinggi 

dari kedua orang tua. 

8. Keluarga besar Simbah Kusnan, Simbah Ripa’ah, Alm. Simbah Ahmad Zairi 

dan Simbah Suwarti yang memberikan Doa dan dukungan yang luar biasa 

sehingga penulis bisa sampai pada tahap akhir dan menyandang gelar S.Psi. 

9. Remaja Desa Kedungsarimulyo Anak Karma, Dongkid, Pajiro, Jatayu, Rimba, 

dan Agendo beserta seluruh remaja desa yang telah meluangkan waktu 

membantu penulis dalam pengisian skala penelitian. 

10. Keluarga Besar Kontrakan Losst dan Sahabat-sahabat terbaik dan orang-orang 

yang paling mengerti semua tentang penulis Mahatir, Alfian, Ahzen, Pujo, 

Ardi, Dika, Memet, Feki, Eka, Salahfudin dan Ulimaz A. Ramadhanty yang 

menampung semua cerita dan derita penulis, memberikan semangat serta 

dukungan dalam bentuk apapun serta tetap setia berada di samping penulis 

dalam keadaan suka maupun duka. 

11. Sahabat foya foya momon, wahyu k, bos Robi, Temin, Bagus, pauzi, dan 

Seluruh anggota Jepara days yang tidak pernah ingat waktu hanya main dan 

maido yang kita pikirkan karena masa depan berawal dari relasi yang terbuka 

dan tidak tertutup satu sama lain. 

12. Teman-teman seperjuangan di fakultas Psikologi Restu, Yudhi, Hoza, Mat, 

Yusuf A, Rina, Rosi, Vani, Amel, Ryska, Memi, dan seluruh keluarga besar 

Teenager yang memberikan dukungan doa, dorongan semangat dan tidak 

pernah sombong serta rela berbagi ilmu untuk memudahkan penulis 

menyelesaikan tugas akhir Skripsi 

13. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, terima kasih atas bantuan, semangat, do’a serta berbagai nasehat yang 

diberikan kepada penulis. 



Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah Nya 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu psikologi dan semua 

pihak. 

 

Semarang,22 September 2017 
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Zaki Miftahuddin 

 

 


