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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah atas karunia dan keindahan yang luar biasa 

sehngga karya sederhana ini dapat terselesaikan. 

Terima kasih untuk: 

 

Kedua Orang Tuaku Papa Ir. Iswan Sujarwo dan  Mama Dra. Muriani Anwar 

Terima kasih Allah telah memberikan orangtua yang luar biasa dan tiada 

tandingannya. Terima kasih papa dan mama atas segala pengorbanan, kasih sayang, 

doa dan restumu serta keridhoanmu selama ini. Terima kasih tak pernah letih untuk 

selalu mengajarkan kami arti hidup dan bagaimana menjadi orang yang berguna. Tak 

cukup rasanya terima kasih ini menggambarkan rasa beruntungku memilikimu. 

Semoga doa-doaku selalu menyertaimu. 

 

Eyang Kakungku Hadjir Digdodarmojo dan Eyang Putriku Wagiyati 

Terima kasih banyak doa, dukungan, kasih sayang dan perhatiannya selama ini yang 

diberikan. Terima kasih atas pengertiannya kalau cucunya jarang jenguk. Semoga 

Allah selalu menjagamu, menyayangimu. 
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Kakakku Fitria Yosha dan Kakak iparku Julian S. Torcasio 

Terima kasih kakakku tersayang selama ini atas dukungannya, doanya dan kasih 

sayangnya. Meskipun kalian tinggal jauh di negri sebelah, semoga kalian selalu 

dalam lindungan-Nya. Cepat punya momongan ya. Love you guys… 

 

Adikku satu-satunya M. Irfan Fakhri 

Terima kasih adikku tersayang yang seringkali mau direpotkan. Adik sekaligus teman 

selama tinggal jauh dari orangtua. Adik yang selalu mau makan masakanku. Adik 

yang selalu mengingatkanku dengan caranya. Adik yang selalu menghiburku dikala 

sedih. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Semoga cita-citamu tercapai. Kelak 

jadilah pria yang mampu bertanggung jawab atas dirimu dan keluargamu.  
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HALAMAN MOTTO 

 

 َمْن َجدَّ َوَجَد

(Man jadda Wajada) 

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil 

 

 َصبََر َمْن ظَفَِر

(Man shobara Zhafira) 

Siapa yang bersabar akan beruntung 

 

 يَْزَرْع َمْن يَْحُصْد

(Man yazra‟ yahsud) 

Siapa yang menanam, akan menuai yang di tanam 
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PRAKATA 

Alhamdulillahi Rabbil‟alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya karya skripsi 

ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti junjungkan kepada Nabi Muhammad 

shallallahu „alaihi wasallam atas pengorbanan beliau serta sahabat dalam membawa 

dunia ini ke zaman terang benderang. 

Penulis bukanlah apa-apa tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Dengan segala 

kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. rer. nat Arief Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog, selaku dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya dan selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan banyak waktu, pikiran dan dukungan dalam menyelasaikan 

skripsi ini.  

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

Psikologi, terima kasih atas dukungan dan ilmu yang diberikan kepada 

penulis. 

3. Ibu Annisa Miranty N, S.Psi., M. Psi. selaku dosen penguji saya  terima kasih 

atas saran dan masukkannya pada penelitian saya dan waktu luangnya. 

4. Bapak Susilo Wibisono, S.Psi., M.A. selaku dosen pembimbing akademik dan 

selaku dosen penguji saya. Terima kasih atas saran dan masukkannya serta 

waktunya terhadap penelitian saya. 
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5. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, terima kasih telah 

memberikan ilmu, pengalaman, semoga Allah memberikan balasan jasa 

untukmu. 

6. Orangtuaku papa Ir. Iswan Sujarwo dan mama Dra. Muriani Anwar terima 

kasih untuk semunaya, doa-doa mu yang selalu mengiringi dalam jalan 

kesuksesanku.  

7. Kakakku Fitria Yosha, kakak iparku Julias S. Torcasio, adikku M. Irfan 

Fakhri terima kasih atas segalanya. Kalian saudara terhebatku. 

8. Keluarga besar Anwar, terima kasih dukungannya selama ini. Terima kasih 

hiburannya selama ini. 

9. Keluarga besar Hadjir Digdodarmojo, terima kasih atas doanya selama ini. 

10. Seluruh responden penelitian, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk 

mengisi angket saya. Semoga kalian sukses dan pahala yang berlimpah. 

11. Sahabat-sahabat saya selama ini yang menemani suka duka saya selama 

kuliah teteh Nova widya Bhakti  yang selalu menghibur dikala saya galau dan 

berbagi khayalan tingginya, Rezky Zainnuriani teman saya mulai dari TK 

yang selalu menasehati saya, Fitri Rachmawati yang menjadi pendengar setia, 

Binasti Ainur R yang tau segala macam hal terutama sebagai sumber gossip 

haha, Silvia Wulandari yang terkadang kelakuannya aneh haha, Riska 

Prameswari sahabat saya yang paling kalem. Kalian semua adalah sahabat-

sahabat saya dalam berbagi cerita, paling semangat kalau gossip, paling 

semangat kalau ngomongin orang haha. Terima kasih juga sudah membantu 
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menyebar angket penelitian, membantu broadcast link. Love you 

guys…Terima kasih selama ini sudah menjadi sahabatku. 

12. Sahabat-sahabat SMA Akselerasi angkatan 5, terima kasih atas dukungan 

kalian semua atas pertanyaan “kapan lulus far?”, “skripsinya udah sampai 

mana?”, terima kasih kalian semuanya. Semoga kita sukses semua yah  love 

ya guys.. 

13. Sahabat saya Yulinda Erlistiarini, meskipun semenjak kuliah kita beda kota 

tapi terima kasih sudah menjadi orang yang selalu mendengarkan curahan hati 

saya, selalu support saya, selalu semangatin saya, selalu menasehati saya 

dengan caranya. Sukses buat kedepannya. love yaa…. 

14. Adikku Intan Novitasari, terima kasih atas supportnya selama ini, segala 

bantuannya, mau bantuin masak di dapur, dan selalu bilang masakan saya 

enak hahha.. 

15. Teman seperjuangan bimbingan, Alrido terima kasih berbagi supportnya, 

Firdha yang selalu support dan selalu bersedia kalau di Tanya macem-macem, 

Ditha, Dian, Indah, Ririn, Nindy, Mas Ikhal, Denny. terima kasih bantuannya 

dan dukungannya. Sukses buat kalian semua.  

16. Teman-teman Angkatan 2010 Prodi Psikologi, teman-teman kelas B terima 

kasih atas kebaikan kalian semua, membantu saya untuk broadcast. Terima 

kasih kebahagian selama kuliah ini. Sukses untuk kita semua.  

17. Teman-teman KKN 245 Ade, Arifin, Ibnu, Gomet, Shofi dan Eria. Terima 

kasih mengajarkan saya dalam perbedaan, sukses untuk kalian. 
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18. Untuk Dia yang terbaik. Semoga waktu cepat mempertemukan kita. Hehe. 

Amin. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan bagi kalian semua. Karya skripsi ini 

belum sepenuhnya sempurna, namun diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

yang membacanya. Amin ya Robbal „Alamin 

Yogyakarta,   November 2014 

 

    Penulis 


