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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan Karya Sederhana ini untuk : 

 

Kemuliaan dan Kebesaran Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria 

  Kebahagiaan dan Kasih Sayang Bapak dan Ibu Tercinta   

Mas-masku & Mbakku Tersayang, MaDiaz, Mbak Astrid, MaDidit,MaPras 

      Keponakan termanisku  Shevchenko  

dan calon adik.nya yang masih disempurnakan Tuhan 

 

              Bersyukur rasanya berada di antara kalian.... 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia 

yang memberi kekuatan kepadaku 

 

( Filipi 4:13 ) 
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KATA PENGANTAR 

 

Syukur dan Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

melimpahkan segala berkat dan karuniaNya selama penulis mengerjakan 

skripsi. Penulis sangat merasakan betapa keagungan cintaNya memberi 

kekuatan dan semangat baru kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Banyak hambatan yang penulis temui selama proses penyusunan 

skripsi, namun berkat doa, ketekunan, usaha, dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada 

kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Th. Dewi Setyorini, S.Psi, Msi selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ijin 

penelitian dan membimbing penulis selama studi di Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

2.  Bapak Drs. M. Suharsono Msi selaku Dosen Pembimbing Utama 

yang dengan penuh kesabaran memberikan waktu untuk memberi 

masukan dan membimbing penulis selama penulisan skripsi. 

3. Ibu Erna Agustina Y. SPsi Msi selaku Dosen Wali yang telah 

membimbing dan memberi semangat selama penulis menempuh 

studi di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi yang telah membekali penulis 

dengan berbagai ilmu dan pengalaman yang diberikan. 
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5. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Psikologi yang telah membantu 

dalam kelancaran administrasi studi penulis. 

6. Babe n’ Mami Tercinta yang telah memberikan semangat dan kasih 

sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

kuliah dan skripsi dengan baik. ”Adek” selalu bersyukur karena 

terlahir di dunia menjadi putri Babe n’ Mami.  

7. Wanita terhebat dalam hidupku. Semangat dan perjuanganmu takkan 

pernah tergantikan. 

8. MaDiaz, Mbak Astrid, MaDidit, MaPras, si kecil Shevchenko dan 

calon adiknya. Doa dan dukungan kalian membuatku tambah 

semangat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Keluarga besar Eyang Soemantri dan Eyang Sumino. Terima kasih 

buat dukungannya ya... 

10. Yang terkasih Letda Arm Winner Fradana Dieng. Akankah aku akan 

tetap menjadi bintang dan pandumu? Setelah semua yang sudah kita 

jalani bersama, akhirnya kalimat itu kita ciptakan.  

”Cinta memang tidak harus memiliki”. 

Semoga kita bisa bersama di kehidupan berikutnya.... 

11. Sahabat-sahabatku tersayang Ooz, Oneng, Tika, Naomi, Rini, Indri. 

Terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat termanisku, dan 

membuatku tambah semangat kuliah, walaupun ”kadang” kita 

”sering” ”cabut” juga ;p Tapi kalian membuat ketakutanku akan 

”pergaulan kuliah” sirna. Kapan ultah barengnya? renangnya? 

karaokeannya? creambath.nya? Satu lagi yang ketinggalan ”Susu” 

semoga selalu sehat dan berbahagia dengan keluarga kecilmu. 
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12. Mbak Ria dan mbak Rini. Semoga kakak-kakakku tidak 

mengecewakan kalian. Makasi buat doanya ya... 

13. Saudaraku yang sudah memberikan begitu banyak bantuan. Semoga 

Tuhan selalu melindungi dan memberikan rakhmatnya kepadamu. 

14. Wahyu (manjemen’04), makasi buat bantuan selama penyebaran 

skala. Ice cream.nya nyusul ya?  

15. Keluarga Besar GROW dan TEMPA ADIGUNA. Mbak Elly, Mas2 

Alat, dan Teman2 Pendamping. Mbak anik n’ Pak Jo (yang akur 

ya...) Mbak.ku, Oneng, Tika, Tyas, Ibu’ku yang centil ”Bu Susi” dan 

pria yang multi talented ”Pak Nug” Terima kasih sudah merangkul 

saya dalam pengalaman-pengalaman yang begitu mengesankan. 

16. Angel-angel d’Angelis, Mas Koen, Mas Koko’, Gembus, Pethuk, 

Ooz, Wijek, Plunky ’n Irma. Di sisa-sisa perjuanganku 

menyelesaikan skripsi, aku tetap semangat bernyanyi bersama 

kalian. 

17. Jupri.ku...maaf atas pengkhianatanku.. 

18. Episonnya Ooz, makasi ya sudah membantuku mencetak karyaku. 

19. Teman-teman kos ”Menoreh Hijau”. Budhe, mbk dilla, mbk dian, 

mbk sofi, d’iyud, d’lia, mbk sitok, siska, neil, risma, mima, mbk 

dindin, mbk hety, dll. 

20. Teman-teman Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

terutama angkatan ’04. 

21. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan untuk 

penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi 

pembaca.   

 

 

       Penulis 
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