
 

 



 

 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin 

Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sampai saat ini sehingga saya dapat menikmati indahnya dunia dan 

bersyukur pada setiap hal kecil yang terjadi 

 

Persembahan terbesar untuk : 

 Papa Syamsul Kamal dan Mama Zulfayeni 

Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, perhatian, perjuangan, pengorbanan, 

kesabaran, kepercayaan, dan dukungan yang tidak akan pernah terbalas oleh 

apapun yang bisa kuberikan 

Fhandi Yahya dan Muhammad Fhadil 

Terima kasih telah menjadi saudara kandung, yang selalu menjaga dan 

mendukungku 

Terima kasih karena kalian semua telah menjadi keluarga yang hebat, menjadi 

penyemangat terbesar dalam hidupku 

 

 

 

 

 

 



HALAMAN MOTTO 

 

  

Artinya: 

Dan Rabbmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan 

bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-

Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. (QS. 40:60) 

 

“There is a will, There is a way” 

“Bersemangat dan berprasangka baiklah, karena Tuhan sesuai dengan apa yang 

kita pikirkan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillahi rabbil’alamin. Segala puji penulis panjatkan ke hadirat 

Allah subhanahu wata’ala, Tuhan pemelihara semesta alam. Shalawat serta salam 

kepada Nabi Muhammad salallahu’alaihi wassalam, beserta keluarga, para sahabat, 

dan pengikut-pengikutnya yang shaleh hingga hari kiamat. Berkat segala petunjuk 

dan tuntunan dari Allah subhanahu wata’ala, penulis diberikan kekuatan, 

ketabahan, inspirasi, kemudahan, serta pertolongan dalam bentuk apa pun sehingga 

pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah melibatkan 

banyak pihak yang dengan ihklas membantu, baik berupa tenaga, motivasi, arahan, 

masukan, dan do’a hingga skripsi ini tersusun. Untuk itu dengan kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Mama tercinta, Zulfayeni, atas seluruh waktu yang mama berikan dalam 

mendukung dan membesarkan Widya dengan penuh kasih sayang. Setiap 

yang Widya lakukan, setiap langkah Widya ketika menuntut ilmu selalu ada 

do’a mama. Menjadi pendengar keluh kesah, menenangkan saat sedang 

bersedih, dan pengorbanan yang tak bisa terganti dalam mengasuh dan 

mendidik Widya. Ma, ucapan terima kasih takkan cukup untuk 

menggambarkan rasa bangga dan syukur atas kehadiran mama yang Allah 

berikan untuk Widya. I Love You Mom. 



2. Papa tercinta, Syamsul Kamal, atas jerih payah yang Papa habiskan demi 

membesarkan Widya agar menjadi anak yang shalehah dan bisa bermanfaat. 

Terima kasih banyak atas dukungan Abah dalam bentuk apa pun, Widya 

bisa sampai seperti ini tak lepas dari do’a yang dipanjatkan disetiap sholat. 

Papa adalah sosok yang sangat mengisnpirasi, tangguh, bertanggung jawab, 

dan cerdas dalam hidup Widya, sehingga menjadi sosok yang sangat 

dihargai. Pa, terima kasih atas kerja keras yang dilakukan demi tercapainya 

cita-cita Widya. Semua yang Papa berikan mungkin tak bisa terbalas, tapi 

Widya selalu berdoa atas kesehatan dan keselamatan Papa. I Love You Pa. 

3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog, selaku Dekan 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

4. Ibu Yulianti Dwi Astuti, S.Psi., M.Soc. Sc selaku Ketua Program Studi 

Psikologi Universitas Islam Indonesia. 

5. Ibu Rina Mulyati, S.Psi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

dengan sabar dalam membimbing, memberikan waktu, ilmu, dan dukungan 

kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. 

6. Ibu Dr. Phil, Qurotul Uyun, S.Psi, M.Si., Psikolog selaku Dosen 

Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan 

selama masa kuliah. 

7. Seluruh Dosen Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya Universitas Islam Indonesia atas semua ilmu, bimbingan, dan 

pengalaman yang telah dibagikan kepada penulis dan membuat penulis 

menjadi orang yang semakin kaya dan bermanfaat. 



8. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya serta 

Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia, dan Staf Akademik. 

9. Laboratorium Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang senantiasa 

membantu dan membimbing penulis selama menjalani pendidikan. 

10. Seluruh Dosen Program Studi Psikologi Universitas Islam Indonesia yang 

telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. 

11. Terima kasih banyak atas bantuan, dukungan serta waktu semua karyawan 

yang telah bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini. Tanpa kalian 

skripsi ini tidak akan bisa selesai dan semoga kebaikan kalian dibalas 

dengan yang lebih baik oleh Allah. Aamiin. 

12. Fhandi Yahya dan Muhammad Fhadil, atas arahan dan dukungan yang telah 

diberikan dalam berbagai bentuk. Terima kasih telah menjadi panutan yang 

baik, kakak yang menjaga dan adik yang selalu ada. I’m grateful to be your 

sister. 

13. Keluarga besar tercinta, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah 

diberikan selama ini. 

14. Heru Prabowo, partner terbaik yang selalu sabar menemani dan 

menyemangati dari awal skripsi hingga selesai. Terimakasih atas semua 

waktu yang sudah diberikan, rasa sayang dan semua bentuk dukungan 

hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

15. Jamilah Attamimi, terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik semasa 

kuliah, menemani dari awal kuliah hingga lulus, dan tidak pernah 

meninggalkan dalam situasi apapun.  



16. Alviani Intan Mentari, teman seperjuangan pada saat ospek hingga 

sekarang, terimakasih atas waktu yang sudah pernah kita lalui bersama 

terutama untuk mengerjakan skripsi ini hingga selesai. 

17. Teman-teman kelas F angkatan 2012, terima kasih atas rasa kekeluargaan 

yang sudah sama-sama kita bangun, keseruan, perhatian serta dukungan 

yang telah kita berikan satu sama lain selama ini. 

18. Seluruh teman-teman Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya, utamanya 

jurusan Psikologi angkatan 2012. 

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas 

segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala mencatat semua kebaikan yang telah 

ditebarkan sebagai amal sholeh, diberikan pahala dan kebaikan yang sepantasnya 

oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Akhir kata dan tiada kata yang pantas terucap dari 

penulis selain memohon maaf apabila selama penulisan skripsi ini melakukan 

kekhilafan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

sebagai referensi dan terutama bagi penulis sendiri. 

Wassalamu’alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh 

 

               Kabupaten Bogor,      Mei 2019 


