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PERNYATAAN  

 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Miftakhul Khawaji dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. 

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

atau pendapat yang pernah 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 sarjana saya dicabut. 

 

             Semarang,   September 2018 
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kepada junjungan nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para 

sahabatnya yang telah membawa kaum muslim dari zaman jahiliyah menuju 

zaman yang terang benerang ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak 
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meluangkan waktu untuk membimbing penulis, sehingga skripsi ini bisa 

terselesaikan dengan baik. 
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membimbing  penulis dalam proses akademik 
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perkuliahan. 

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Psikologi UNISSULA selaku 
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dan RAS 14 yang kompak dan saling berbagi informasi serta membantu 

dalam memberikan dukungan kepada penulis untuk semangat dalam 
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skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan dan pengetahuan Psikologi dan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

Wassalamu’alaikum wr, wb 
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MOTTO 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 

sedangkan kamu tidak mengetahui.”  

[QS. Al-Baqarah 216] 

“Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian membuat kerusakan di 
muka bumi:" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang 

mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang 
membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya.” 

(Q. S. Al. Baqarah : 11-12) 

“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan baik itu, dia akan 
menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apa 

pun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya.” 
 

(Q. S. Al-Zalzalah 7 : 8) 

“Sebab itu bertaqwalah kepada Allâh dan perbaikilah hubungan diantara 
sesamamu.” 

(Q. S. Al-Anfal 8 : 1) 
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