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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Syukur, Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas rahmat-NYA sehinga tugas 

akhir sederhana ini dapat terselesaikan. Terima Kasih untuk segala cinta, 

perhatian, doa dan dukungan dari orang-orang terdekat dihati : 

 

Bapak Subandi dan Ibu Nur Lismurniati 

Atas  kasih sayang, doa, dukungan dan pengorbanan yang telah dan akan selalu 

tercurah pada waktu yang tak terhingga yang tidak mungkin bisa dibalas 

 

Teman Fosma Solo dan Satria UII.  

Atas segala  kasih sayang, perhatian, bantuan, doa, dukungan dan semangat yang 

kalian berikan selama ini 

 

Abang Nur, Wisnu Kusuma Wicaksana 

Atas segala doa, dukungan, kasih sayang, cinta, perhatian dan penantiannya 

sehingga selesainya tugas akhir ini  
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HALAMAN MOTTO 

 

 

”Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta 

mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan 

Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar 

dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih 

menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli 

yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.”  

(QS. At Taubah : 111) 

 

 

 

 

 

(6) sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

  (7) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh (urusan) yang lain , 

  (8) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

(Al-Insyirah : 6-8) 
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PRAKATA 

 

 

Alhamdulillahirobbil`alamin. Puji dan Syukur kehadirat Allah Subhanahu 

Wa ta`ala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad Sallahualaihiwassalam beserta keluarga dan para sahabat karena 

dengan perjuangannya kita hijrah dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari 

bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil maupun spiritual dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Bapak Dr.rer.nat Arief Fahmi, MA., HRM., Psikolog, selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. 

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

Studi Psikologi. 

3. Ibu R.A Retno Kumolohadi, S.Psi., M.Si., Psikolog, selaku dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan 

dukungan dalam menyelesaikan skripsi. 

4. Bapak H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog dan Ibu Annisa Miranty 

Nurendra, S.Psi., M.Psi, yang telah memberikan kritik, saran, dan waktu 

dalam penyelesaian skripsi.  



5. Segenap Dosen  Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, yang telah 

membagi ilmunya kepada penulis sehingga menambah wawasan penulis. 

6. Seluruh karyawan FPSB UII yang telah membantu kelancaran penulis dalam 

mengurus administrasi selama kuliah. 

7. Bapak Subandi dan Ibu Nur lis murniati, terima kasih untuk pengorbanan, 

kesabaran, dukungan serta doa yang tak henti henti untuk menyemangati 

anakmu ini untuk berjuang dan menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Adik-adikku, Adhnan (Nano), Denok, Ajeng yang selalu memberikan 

keceriaan dikala sedang bosan untuk menyelesaikan tugas akhir. 

9. Abang Wisnu terima kasih atas segala dorongan semangat dan dukungan, 

cinta dan perhatiannya untuk menjadi “tameng” yang selalu ada saat senang 

maupun susah, Semoga Allah selalu memberi kesehatan untukmu. 

10. Sahabat perjuanganku, Hanna, Raka, Ezki, Kak Nugie, Dek Ciput, dek Ikah, 

Hafiz, dan lain-lain tak mampu penulis sebutkan semuanya, yang selalu 

mengajak terus berjuang dijalan Allah, semoga keikhlasan kalian berbuah 

keberkahan hidup kalian didunia dan akhirat. 

11. Teman – teman Fosma Solo, DIY, UNY, Jateng dan Satria UII terima kasih 

atas bantuan untuk membantu dalam pengambilan data. 

12. Teman satu bimbingan denganku, Eva, Tiara, mb Hesty, Uci dan lain-lain, 

terima kasih untuk semangat yang terus kalian berikan. 

13. Para responden, yang telah memberikan partisipasinya untuk mendukung 

penelitian ini, Semoga Allah membalas dengan setimpal. 
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14. Anak-anak Praktikum Eksperimen 2012, Ulfa, Sella, Dian J, Wia, dan lain-

lainya makasih untuk bantuan kalian. 

15. Serta siapa saja yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang 

telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini. 

Tiada gading yang tak retak. Begitu pula dengan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan-

kekurangan. Karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan-masukan yang 

positif dari berbagai pihak agar dalam penelitian-penelitian selanjutnya dapat 

lebih disempurnakan. 

Sebagai akhir dari kata pengantar ini, penulis sangat berharap semoga 

penulisan skripsi dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkompeten. 

Semoga Allah SWT akan selalu mengiringi langkah-langkah kita serta 

memberikan ridha atas amal-amal kita. Amin.  

 

 

Yogyakarta,  Oktober 2014 

 

 

Ardyanti Nurainy 
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