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HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur pada Zat yang Maha Agung,
Allah Subhanahu wa taalla,
atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan hikmah kehidupan yang dianugerahkan
pada penulis sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan
Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah shallallahu ’alaihi wa
sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada :

Ayahanda Gunarta dan Ibunda Is Cahyawati
Atas segala kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, pengertian, perhatian, sujud
panjang dan untaian doa yang senantiasa terlantun bagi penulis

Adikku Devinta Anggun Cahyani
Atas segala perhatian, dukungan, doa dan pelajaran berharga yang tidak akan
penulis dapatkan dari orang lain
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HALAMAN MOTTO

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain." (Q. S. Al Insyirah ayat 5-7)

“Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Dan
cukuplah Allah menjadi Pelindung bagimu. Dan cukuplah Allah menjadi
Penolong bagimu.” (Q.S. An Nisaa’ ayat 45)

Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang anda raih, namun kegagalan yang
telah anda hadapi, dan keberanian yang membuat anda tetap berjuang melawan
rintangan yang datang bertubi-tubi.”
– Orison Swett Marden –
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PRAKATA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Alhamdulillahi Robbil‘aalamiin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu
Wa Ta'alla, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan
kekuatan, ketabahan, kesabaran, serta kemudahan sehingga penulis dapat
menyelesaikan karya sederhana yang berupa skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa selama menjalani proses penyusunan skripsi ini,
banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, dorongan,
motivasi, masukan, dan doa yang diperlukan penulis dari mulai persiapan hingga
terususunnya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih tak
terhingga kepada:
1.

Bapak Dr. rer. nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog selaku Dekan
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas
kepemimpinan dan bimbingannya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi
dan Ilmu Sosial Budaya.

2. Ibu Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi. selaku Ketua Program Studi
Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang senantiasa
memberikan dukungan bagi seluruh mahasisiwa Psikologi dan Ilmu Sosial
Budaya.
3. Bapak Hariz Enggar Wijaya, S.Psi., M.Psi. selaku Dosen Pembimbing
Akademik yang telah mendampingi dan memberikan bimbingan selama
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menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosoal Budaya
Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Thobagus Moh. Nu’man, S.Psi., Psikolog., MA. selaku Dosen
Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dan bersedia meluangkan
waktunya untuk membimbing, mengarahkan, mendukungan, serta memotivasi
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat mencapai titik
ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia atas ilmu dan pelajaran berharga yang diberikan kepada penulis.
6. Ayah Gunarta dan Ibu Is Cahyawati, orangtua terkasih dan tersayang yang
telah tiada lelah merawat, tiada bosan mendidik, tiada henti-hentinya
mencurahkan kasih sayang dan senantiasa menguntai doa panjang,
memberikan kepercayaan, kesabaran dan pengertian yang luar biasa kepada
penulis. Hanya kata maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah dan
terimakasih yang tiada terhingga yang dapat penulis haturkan untuk semua
pengorbanan dan cinta yang diberikan.
7. Adikku Devinta Anggun Cahyani, terimakasih atas semua masukan, bantuan,
candaan dan kasih sayang selama ini untuk penulis
8. Pakdhe, Budhe, Om, Tante, dan Sepupu, terimakasih atas doa dan dukungan
untuk penulis.
9. Teman seperjuangan skripsi Reni, Dian, Tiara, Rima, Izza.
10. Teman-teman responden, yang sudah bersedia membantu penulis untuk
mengisi angket.
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