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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahhi Rabbil’alamin, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu 

Wata’ala. Berkat rahmat dan kemudahanNya karya sederhana ini dapat selesai. 

Terima kasih banyak atas segala dukungan, do’a, cinta dan kasih sayang yang tak 

pernah hentinya selalu mengalir dari orang-orang dekat tersayang : 

Ayahanda Uung Mahrudin dan Ibunda Ayi Yuhanah  

Do’a, kasih sayang, nasehat mu selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi 

dalam menjalani kehidupan ini. Cinta  dan kasih sayang tanpa syarat serta 

pengorbanan yang selalu engkau berikan merupakan kekuatan yang sangat 

berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang soleha dan berbakti kepada 

Ayahanda dan Ibunda. 

Kakak Tersayang Fedy Syahrul Mauludi  

Terima kasih selama ini selalu menjadi teman untuk bisa saling bertukar pikiran, 

selalu memberikan nasehat dan dukungan selama ini penulis sangat berterima 

kasih. 
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HALAMAN MOTTO 

Q.S. Al-Baqarah ayat 216 : 

ل ْيُكمَُ ُكتِتَ  ُهىَ  اْلِقت بلَُ ع  ع س ىَ  َۖ  ل ُكمَْ ُكْري َ و  ُهىا أ نَْ و  ُهىَ  ش ْيئًب ت ْكر  ْيرَ  و   َۖ  ل ُكمَْ خ 

ع س ىَ  ُهىَ  ش ْيئًب تُِحجُّىا أ نَْ و  اّلَلَُ َۖ  ل ُكمَْ ش رَ  و  أ ْوتُمَْ ي ْعل مَُ و  َ و  َت ْعل ُمىنَ  ل 

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang 

kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 

dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (216) 

Q.S. Al An’am ayat 59 : 

ف بتِحَُ ِعْىد يَُوَ  َ اْلغ ْيتَِ م  ب ل  ي ْعل مَُ َۖ  ُهىَ  إَِلَ ي ْعل ُمه  ب و  اْلج ْحرَِ اْلج رَِّ فِي م  ب َۖ  و  م   ِمهَْ ت ْسقُطَُ و 

ق ةَ  ر  ب إَِلَ و  َ ي ْعل ُمه  ل  جَةَ  و  بتَِ فِي ح  َ اْْل ْرِضَ ُظلُم  ل  ْطتَ  و  َ ر  ل  َ و   ِكت بةَ  فِي إَِلَ ي بثِس 

َُمِجيهَ 

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang 

mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan 

di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya 

(pula) , dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu 

yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh 

Mahfudz) (59).” 

 

Aku tidak peduli atas keadaan susah atau senangku, karena aku tak tau manakah 

diantara keduanya itu yang lebih baik bagiku. 

-Umar Ibn Khattab- 
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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat 

rahmat serta hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan petunjuk dalam 

segala urusan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tidak 

luput penulis curahkan selalu kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat 

hingga kepada umat para pengikutnya Amin.  

Selama penulis melakukan penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan 

banyak dukungan dari berbagai pihak. Berkat dukungan tersebut Allah dapat 

mengkehendaki penulis menyelesaikannya dengan lancar. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Arief Fahmi, Dr.rer.nat.,S.Psi., MA., HRM., Psi. selaku Dekan 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia 

2. Ibu Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi. selaku Ketua Program Studi 

Psikologi dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu dapat meluangkan 

waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing dan memberikan nasehat yang 

sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi 

3. Ibu Hazhira Qudsyi, S.Psi., MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

selama ini selalu memberikan nasihat dan arahan kepada penulis. 
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4. Ibu Resnia Novitasari S.Psi., MA., dan Ibu Uly Gusniarti S.Psi., M.Si., 

Psikolog. yang telah bersedia menjadi dosen penguji ujian pendadaran 

peneliti. 

5. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, terima kasih atas 

ilmu bermanfaat yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis. 

6. Seluruh staf karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya terima 

kasih atas pelayanan terbaik yang telah diberikan. 

7. Kepala Sekolah SMPN 3 Jatiwangi terima kasih atas sambutan yang ramah, 

kemudahan dalam ijin dan kerja samanya.  

8. Ibu Cahyati selaku guru  SMPN 3 Jatiwangi terima kasih atas bantuannya 

yang telah diberikan kepada penulis.  

9. Teman-teman SMPN 3 Jatiwangi terima kasih telah bersedia menjadi subjek 

dan kerja samanya dalam mengisi angket. Semoga segala urusan kalian dapat 

dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT. 

10. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Uung Mahrudin dan Ibunda Ayi Yuhanah, 

penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih. Doa-doa yang selalu engkau 

panjatkan, nasehat yang selalu engkau berikan selalu menjadi penguat dan 

motivasi penulis selama ini. Semoga penulis dapat menjadi anak yang soleha 

bagi Ayahanda dan Ibunda serta menjadi anak yang dapat membanggakan 

keluarga. Karya ini untuk Ayahanda dan Ibunda. 

11. Kakak tersayang Fedy Syahrul Mauludi, terima kasih atas segala dukungan 

yang telah diberikan semoga penulis dapat menjadi adik yang baik dan 

membanggakan. 
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12. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan Ranisa, Arni, Sastriani, Deby, 

Kholisa, Medita, Edwin, Destin, Hisyam dan Feby. Semangat teman-teman, 

perjuangan kita akan tetap berlanjut. 

13. Teman-teman dekat terbaik Afifah, Selviyan, Khusnul, Linda, Anisa, Eva, 

Dwitha, Suci, Dita, Maya, Dian, Wening, Fairuzzakiyah. Kalian memang luar 

biasa, terima kasih atas segala dukungannya juga telah menjadi tempat 

berkeluh kesah dan teman berdiskusi selama ini.   

14. Teman-teman Psikologi kelas B angkatan 2012 yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu per satu, kalian memang luar biasa hebatnya, begitu banyak 

kenangan yang penulis tidak bisa lupakan. 

15. Teman-teman mahasiswa angkatan 2012 juga yang luar biasa hebatnya 

semoga kedepannya kita masih tetap dapat menjaga silaturahim dan segala 

cita-cita yang diinginkan dapat tercapai Amin.  

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

 

Yogyakarta, 15 Februari 2016  

 

       Penulis 

 

 


