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Barang siapa ia keluar mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah sampai ia 
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Gantungkan cita-cita mu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 

jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang 
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When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, 

you may learn something new 

(Dalai Lama) 

 

Even if other people tell you otherwise, if you just believe in yourself, you can do 
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(Stephanie Young) 

 

Ketika kamu ingin berhenti melakukan sesuatu, ingatlah kenapa kamu ingin 

memulainya 
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tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih tak 
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Budaya. 

3. Bapak Thobagus Moh. Nu’man, S.Psi., MA., Psikolog. selaku Dosen 

Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dan memberikan bimbingan 
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pengerjaan penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

5. Bapak/Ibu Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu 

untuk menguji, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses 
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memberikan semangat dan keceriaan yang sangat berkesan bagi penulis baik 
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