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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Aizhe Prawestri dengan penuh kejujuran 

dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum diajukan untuk memperoleh 

derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernal ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

 

Semarang, 29 Februari 2018 
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30701301236 
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Motto 

 

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian.” (Q.S Al-Furqon :67) 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum 

itu sendiri yang mengubah nasibnya.”  

(Ar-Ra’du : 11) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesainya 

tugas penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna mencapai derajat S-1 

(Sarjana Psikologi). 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dengan 

penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
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penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 
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kepada penulis selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi. 
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terimakasih atas bantuan dan kerja samanya dalam memberikan kemudahan, 

fasilitas, dan bantuan selama ini. 

5. Seluruh mahasiswa yang menjadi responden yang sudah meluangkan waktu 

untuk membantu penulis. 

6. Bapak dan Ibuku yang sudah memberikan kasih sayang, mendidik, hingga 

membesarkan hingga kini dan selalu memanjatkan doa yang tiada henti agar 

Allah memberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusanku. Terima 

kasih Bapak Ibu yang sudah menerimaku dengan kekuranganku. Doakan aku 

agar menjadi putri yang mampu membahagiakan Bapak Ibu di dunia dan di 

Akhirat. 

7. Adekku yang selalu memberiku semangat. 
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8. Satria Prahar yang selalu memberikan dukungan agar aku bisa menyelesaikan 

dengan baik dan selalu mendengarkan keluh kesahku, terimakasih atas 

dukungannya yang membuatku bersemangat. 

9. Teman-teman yang terus membantu dan memberikan dukungan : Fia, Anne, 

Diah dan Mbak Dhila yang selalu memberi kekuatan dan dukungan dalam 

mengerjakan skripsi. 

10. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan, serta doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Proses dalam menyelesaikan skripsi ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh 

dan sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari bahwa masih banyak 

sekali kekurangannyadan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Psikologi dan semua pihak yang tertarik dengan ilmu ini. 
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