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HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur, Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas rahmatNya sehingga karya
sederhana ini dapat terselesaikan
Terima kasih untuk segala kasih sayang, perhatian, kepercayaan, doa dan
dukungan dari orang-orang terdekat:
Orangtuaku tercinta
Bapak Heri Adha Sunarso dan Ibu Eko Sari Ismurtiwi Hartanti
Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, doa, dukungan,
pengertian, serta bantuan yang diberikan selama ini
Adikku tersayang Erika Dwi Putri
Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap.”
- Al-Insyirah (6-8) -

“Pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan
kergauan, keahlian dengan berlatih, dan cinta dengan mencintai”
- Thomas Szasz -
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Alhamdulillahi Rabbil‟alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas
petunjuk dan pertolongan-Nya, serta yang telah memberikan kemampuan,
kekuatan dan jalan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semata-mata adalah Rahmat
Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan banyak pihak. Dalam
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Bapak Dr. rer. nat. Arief Fahmi, S.Psi., MA., Psikolog. selaku Dekan
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menyelesaikan skripsi ini, serta yang senantiasa memberikan dukungan dan
perhatiannnya kepada saya sehingga saya selalu optimis dalam mengerjakan
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Segenap Dosen Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia, yang berkenan membagikan ilmu pengetahuan
yang dimilikinya kepada penulis.
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Seluruh staf Bagian Pengajaran, Perpustakaan, Unit Laboratorium, serta
karyawan Prodi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
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diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Prodi Psikologi Fakultas
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya.
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Kedua orangtuaku tercinta Ibu Eko Sari Ismurtiwi Hartanti dan Bapak Heri
Adha Sunarso yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang yang
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nasihat dan semangat.
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Adikku tersayang Erika Dwi Putri yang selalu memberikan doa dan
dukungan.
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Terima kasih untuk sahabat-sahabat tersayang, Annisa Syifa Mulyana dan
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semangat, nasihat, pengalaman, ilmu, keceriaan, kesedihan dan pengertian
atas waktunya ketika membuat skripsi ini.
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Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi, Mba Septi atas doa,
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Semoga Allah memberikan limpahan Rahmat, Karunia dan balasan yang
lebih baik atas kebaikan semua pihak yang secara langsung maupun tidak
langsung membantu terwujudnya skripsi ini, amin.
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