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PER NYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Meiti Nurzannah Yundinningsih dengan
penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa :

1. Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk
memperoleh derajat kesarjanaan disuatu perguruan tinggi manapun.

2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis/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 isi pernyataan ini, maka
saya bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, 3 Agustus 2018

Meiti Nurzannah Y
NIM:30701401490
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MOTTO

“Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan menjadi temannya setan
dan setan itu telah kufur kepada Tuhannya”

(Al-Isra’ ayat 27)

“Dan orang – orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak
berlebihan, dan tidak (pula) kikir dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah –

tengah antara demikian”

(Al-Furqaan ayat 67)

“Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena
itu jauh lebih baik bagimu”

(Hadist Riwayat Bukhari)

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (pelit) dan
janganlah kamu terlalu mengulurkan (boros) karena itu kamu menjadi tercela

dan menyesal”

(Al-Isra’ ayat 29)
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PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Terima Kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kelancaran

kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Skripsi ini ku persembahkan untuk keluargaku yang selalu memberikan dukungan,
semangat dan selalu mendoakan di setiap langkahku. Semoga kalian semua selalu

diberikan kesehatan, kebahagian oleh Allah SWT

Kepada dosen pembimbingku pak Joko, yang telah membimbing dan memberikan

arahan dalam menyelesaikan skripsi ini

Dan kepada sahabat-sahabat saya yang selalu membantu dan memberikan

semangat kepada saya dalam proses pengerjakan skripsi ini

Alhamdulillahirobbil'alamin saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah

memberikan orang-orang baik di sekitar saya
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh..

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah yang Maha

Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan sehingga

peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk

mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari

bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini

berhasil terselesaikan. Maka dari itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih

antara lain kepada :

1. Bapak Ruseno Arjanggi, MA, Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi

UNISSULA dan dosen wali yang telah membantu dan mengarahkan selama

proses perkuliahan hingga saat ini.

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang

telah meluangkan waktu untuk anak bimbingannya serta memberikan arahan

dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

3. Bapak Ibu dosen Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan ilmu

dari awal perkuliahan hingga saat ini.

4. Bapak dan Ibu Staff TU serta perpustakaan Fakultas Psikologi Unissula, yang

telah membantu sehingga memberikan kemudahan dalam proses administrasi

hingga skripsi ini selesai.

5. Mahasiswi Manajemen Fakultas Ekonomi yang menjadi subjek dalam

penelitian skripsi ini yang dengan senang hati mau meluangkan waktunya

demi terselesaikannya skripsi ini.

6. Mamah dan Bapak, terima kasih selalu memberikan yang terbaik untuk

Neneng dan kakak – kakak Neneng, yang selalu memberikan Neneng

semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak

Neneng dan kakak-kakak bisa menjadi anak-anak yang selalu

membahagiakan mamah dan bapak.
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7. Ahmad Luthfi A terimah kasih telah membantu, menyemangati, menjadi

tempat cerita disaat senang dan sedih.

8. Elsie Veranautika Dewi dan Duhita Maduraras yang selalu mendengar keluh

dan kesahku, menjadi penghiburku dan selalu ada dalam kondisi apapun.

9. AMANku, Anggun Dwi Cahyani, Anissa Indah Shafira, Adila Amalia terima

kasih telah mewarnai hari-hariku dan mau menjadi sahabatku di bangku

perkuliahan ini.

10. Aisyah Dwi Puspitasri, Aisyah Rahmawati, Muhammad Rifqy, Nayla

Tsabita, Anita Fitriani, Lailatul Fajri terimakasih telah membantuku dalam

proses penyelesaian skripsi ini.

11. Teman-teman Fakultas Psikologi Unissula angkatan 2014 selaku teman

seperjuangan semoga kita bisa lulus bersama di bulan Oktober.

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan oleh

sebab itu peneliti mengaharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk

menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap karya ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu psikologi.

Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 3 Agustus 2018

Peneliti


