
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 
 

Puji Syukur Alhamdulillah atas segala kemudahan dan karuniaNya, sehingga 

karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. 

 

 
 

Abah dan Umi tercinta♥ 

 
Dwi Santoso dan Winarni 

 
Sebagai orangtua yang tidak akan pernah berhenti dan terus selalu mendukung 

dan mendoakan sang buah hati tercinta dalam menjalankan pilihan-pilihan 

yang dijalani. Alasan terbesar untuk menyelesaikan karya tulis agar cepat 

kembali ke „rumah‟. 

 

 
 

Kedua adik-adikku tersayang♥ 

 
Fadhil Imaduddin S dan Al-Aina Assyifa S 

 
Dorongan dengan „bahasa unik‟ yang kalian miliki memacu kakak kalian untuk 

 
segera menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih banyak dil, dek. 

 
 
 
 

Terimakasih kepada teman-teman terkasih dan tersayang yang selalu memberi 

doa dan dukungan. 

♥ 



 

 
 
 

HALAMAN MOTTO 
 
 

 

 ه  جزاء ا   حسان     ا   حسان
 

 

Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. 

 
(Q.S Ar-Rahman : 60) 

 
 
 
 

 
“Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka 

hanyalah mewariskan Ilmu. Barangsiapa yang mengambilnya, maka dia telah 

memperoleh keberuntungan yang banyak” 

(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 
 
 
 
 

“The dawn before the sunrise is the darkest. Even in the far future, never forget 

the you of right now” 

-BTS „Tomorrow‟- 
 
 
 
 

“Live your life, it’s your anyways. Don’t try too hard, sometime it’s okay to be 

a loser” 

-BTS „Fire‟- 
 
 
 
 

“Let’s live for real, let’s live while doing our best” 

 
-RM- 



 
 

 

PRAKATA 
 
 
 
 

Bismillahirrahmanirrahiim 

 
Alhamdulillahi rabbil‟alamin a‟la kulli hal. Segala puji bagi Allah SWT 

Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan seluruh karuniaNya dalam hidup 

ini. Shalawat serta salam yang tercurahkan kepada nabi akhir zaman, baginda 

Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat-sahabatnya serta umat beliau 

yang Insyaa Allah istiqomah dan selalu dalama lindungan Allah SWT. 

Penulis sangat menyadari dalam penyelesaian karya tulis ini tidak lepas dan 

lupa bahwasanya banyak tangan-tangan yang membantu dan memberi dukungan 

dari berbagai pihak, baik bantuan materiil maupun bantuan non materiil. Oleh 

karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Kedua orangtuaku atas unconditionally love yang telah dicurahkan kepada 

anak gadisnya tercinta, Dwi Santoso „Abah‟ dan Winarni „Umi.‟ Memberikan 

segala upaya, baik doa maupun dukungan tanpa henti dari masih berupa janin 

dalam perut Umi hingga diriku saat ini, gadis berusia 21 tahun yang akan 

selalu menjadi anak kecilnya Abah dan Umi ♥. 

2. Kedua adik-adikku yang masih dan akan selalu mencintai kakak satu-satunya, 

Fadhil dan Aina. Terimakasih atas motivasi yang diberikan dengan „bahasa 

unik‟ yang kalian miliki ♥. 

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas  Islam 

Indonesia yang baru saja dilantik beberapa bulan lalu. Walaupun saya tidak 

pernah bertemu atau berselisih jalan dengan bapak. 



 
 

 

4. Bapak  Fuad  Nashori,  S.Psi.,  M.Si.,  Psikolog,  selaku  Dekan  serta  Dosen 

Pembimbing Skripsi, terimakasih banyak Pak Fuad atas segala bantuan dalam 

saya mengerjakan skripsi, baik berupa saran, dukungan maupun motivasi. 

Saya haturkan mohon maaf jika selama menjadi mahasiswa bimbingan Bapak 

banyak melakukan kesalahan dari perkataan maupun sifat yang tidak saya 

sadari. 

5.    Ibu Yulianti Dwi Astuti, S.Psi., M.Soc., Sc, selaku Kepala Prodi Psikologi. 

 
Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada ibu sebagai bagian dari dosen 

yang mungkin saja memberikan saya pembelajaran secara langsung maupun 

tidak langsung. 

6. Bapak   Hariz   Enggar   Wijaya,   S.Psi.,   M.Si.,   Psikolog,   selaku   Dosen 

Pembimbing Akademik. Terimakasih saya ucapkan atas bimbingan Bapak, 

dari awal saya memasuki dunia baru diperkuliahan hingga di akhir tahun saya 

kuliah. Terimakasih banyak karena dengan senang hati selalu meladeni saya 

ketika bapak saya „cegat‟ untuk menandatangi hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian saya dan saya mohon maaf jika saya melakukan banyak kesalahan 

kepada bapak. 

7. Dosen-dosen terbaikku selama 4 tahun aku belajar di kampus, tanpa kalian 

yang saya hormati, saya tidak akan mengerti bagaimana cara membaca 

PPDGJ, tidak akan mengetahui bahwa tidur memiliki ritme dan alur, tidak 

akan paham 5 tahun pertama kehidupan anak akan menentukan kehidupan 

mereka kedepannya. 



 
 

 

8.    Hajrin Fauziyah, seorang teman yang tidak mau dikatakan sebagai sahabat. 

 
Seseorang yang mengatakan bahwa aku adalah “teman sedih”, seorang yang 

super duper nekat dalam banyak hal, dari dirimu aku belajar banyak persepsi 

dan penilaian terhadap diri seseorang. Thankyou Jrin. 

9. Geng bentar lagi nikah, yang pada awalnya bernama “geng bentar lagi kkn” 

tapi karena udah kkn jadinya diubah. Dek Dhila, Di-yaahhh-, dan Mba Ita♥, 

wow thankyou so much geng untuk hampir 4 tahun kebelakang ini. 

Terimakasih banyak untuk memori-memori kehidupan kampus yang naik 

turun yang kalian torehkan di kepalaku . 

10. TMNT, geng ninja kura-kura, berisi dari mereka di no. 10 dan dengan 

tambahan Aji dan Ilham. Grup karena tugas kelompok di semester 2 yang 

berakhir sampai sekarang. Walaupun tidak serame grup no.10, tetap saja 

mereka adalah yang terbaik di awal kehidupan perkuliahanku . 

11.  KAMMI, organisasi pertamaku di UII, yang aku merasa satu frame dalam 

lingkungan untuk „main‟. Terimakasih banyak untuk segala hal, terutama para 

sesepuh  kece  yang  sekarang  entah  berada  dimana,  terimakasih  untuk 

candaan-candaan kalian yang tak ku mengerti hehe. 

12.  JAFANA organisasi keduaku di UII dan pertamaku di fakultas. Terimakasih 

untuk pembelajaran-pembelajaran yang telah kalian berikan secara langsung 

maupun tidak langsung, terutama untuk “JAFANA Berkah 2014”. 

13.  LEM U KREMA 2016/2017, terimakasih untuk drama drama yang sudah 

kalian ciptakan, ketidaknyamanan yang berubaha menjadi kenyamanan. 

Sekabur apapun diriku, kalian tetap peduli, tidak peduli aku yang kadang 



 
 

 

suka    acuh    dengan    kalian    dan    „menyendiri‟,   tetapi    kalian    tetap 

 
„meramaikannya‟. 

 
14.  Responden-respondenku tercinta, terimakasih banyak atas ketersediaan kalian 

untuk mengisi angket penelitianku  tanpa kalian, penelitianku tidak akan 

berjalan dengan lancar. 

15.  Semua pihak yang sangat banyak membantu, yang memang kalau disebutkan 

satu persatu tidak akan pernah habis dan aku tidak bisa sidang kalau terlalu 

dirinci lebih detail. Your help means a lot to me :‟) 

 

 
 
 

Yogyakarta,  Agustus 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Zahra Annisa S 


