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MOTTO 

 

“Jika langkahmu sedikit saja melambat, mungkin kamu akan kehilangan 

sebongkah kebahagiaan yang seharusnya kamu dapatkan saat ini” 

(Izza Harera Daima) 

 

“Bersegeralah kalian mencari ilmu (agama), karena satu hadits yang 

dikemukakan oleh orang yang jujur merupakan hal yang lebih baik daripada 

dunia, emas serta perak yang ada didalamnya” 

(HR. Ar Rafi’i) 

 

 “Barang siapa yang mengikutsertakan seorang anak yatim di antara dua orang 

tua Muslim, dalam makan dan minumnya, sehingga mencukupinya maka ia pasti 

masuk surga.” 

(Abu Ya’la dan Thobrani, Shahih At Targhib Al Albani) 
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PERSEMBAHAN 

 

Ku persembahkan karya ini kepada: 

Kedua orangtuaku. 

Alm. Papah Imam yang akan selalu menjadi motivasi utama di dalam hidupku. 

Mamah Yati yang selalu ikhlas mendoakan setiap langkah anak-anaknya untuk 

menggapai segala cita-cita yang terbaik untuk kami semua. 

 

Kakak-kakak perempuanku. 

Para perempuan hebat yang mendapatkan kesuksesan terlebih dahulu 

dari adiknya yang paling terakhir ini. 

 

Suami tercinta. 

Yang senantiasa saling memberikan semangat dan dukungan karena 

sedang bersama-sama memperjuangkan gelar sarjana. 

 

Dosen Pembimbing. 

Sang penyabar yang selalu mengingatkanku dan membimbingku 

untuk menyelesaikan karya ini. 

 

Almamater Unissula. 

Tempat untuk mendapatkan bekal menuju masa depan. 
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Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga penyusunan skripsi ini mampu 

terselesaikan. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad 

SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kaum muslim dari jaman 

jahilliah menuju jaman yang terang benderang ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang 

telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan berupa 

bimbingan, dorongan dan motivasi membuat peneliti bisa mempertahankan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan bangga dan rendah 

hati menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan waktu dan tenaga pada proses pembuatan penelitian ini 

2. Ibu Agustin Handayani, S.Psi, M.Si, selaku dosen wali yang telah bersedia 

membimbing selama proses perkuliahan. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Unissula selaku tenaga pengajar 

yang telah bersedia berbagi segenap ilmu dan kemampuannya sehingga 

peneliti memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama menempuh studi. 

4. Pemilik dan Anak-Anak Panti Asuhan X Semarang yang senantiasa 

membantu proses pembuatan penelitian ini sebagai subjek penelitian. 

5. Alm. Papah Imam Munadjat dan Mamah Ahyati Rahayu yang selalu 

mendoakan dan menghantarkan anak-anaknya hingga ke jenjang yang paling 

tinggi untuk menggapai kesuksesan masing-masing. 

6. Kakak-kakak perempuanku Mbak Upi & Mas Anom, Mbak Dewi & Mas 
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tercinta Arkarna dan Nixie yang selalu bikin onty bahagia lihat tingkah kalian. 

7. Suami tercinta Muhammad Faturahman Majid yang selalu menasehati, 

memberi support yang luar biasa setiap hari dan mau direpotkan membantu 

mengantarkan istrinya demi kelancaran penelitian ini. 
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2014/2015 dalam membangun kebersamaan dan pengalaman berharga selama 

berada di Fakultas Psikologi. 

9. Anak-anak bimbingan Ibu Inhastuti Sugiasih S.Psi, M.Psi yang sama-sama 

telah berjuang menyelesaikan kewajiban penelitian menjadi sarjana (Bety, 

Dwi, Eka, Fina, Imam) 

10. Cicik aka. Anastasya Cintya dan Lala aka. Putri Qistina Adila. Teman 

seperjuangan dari SD-SMP-SMA yang akhirnya sama-sama masuk Fakultas 
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Nurcholifah Fajrin yang udah S.Psi duluan, Marjo yang sama-sama berjuang 

wisuda oktober, Mira yang paling ter-sok sibuk. Terima kasih mendukung 

dalam menyelesaikan skripsi ini karena aku yang paling terakhir hiks, semoga 
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bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak yang tertarik 

dengan ilmu dan penelitian ini. 
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