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PERNYATAAN

Dengan ini saya Aulia Prima Ragil Ningtias yang bertanda tangan dibawah

inidengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan

untuk memperoleh derajat keserjanaan di suatu perguruan tinggi.

2. Sepanjang sepengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau

pendapat yang sudah pernah ditulis atau diterbitakn oleh orang lain,

kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam

daftar pustaka.

3. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai degan isi pernyataan ini,maka

saya bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, November 2018

Aulia Prima Ragil Ningtias
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MOTTO

“ Hai manusia! Sesungguhnya, kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh

menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya”.

(Q.S Al-Insyiqaq 84:6)

“Dan orang-orang yang berusaha untuk (mencari keridhoaan) Kami, Kami akan

tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”

(Al-Ankabut : 69)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Al-Insyiroh : 6-8)
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membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua

pihak yang tertarik dengan ilmu ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Semarang, November 2018

Penulis


