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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya menyatakan 

bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi 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 penyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar” 

(Q.S Al-Baqarah : 153) 

 

“Jadi manfaat untuk sekitar. Kalau belum mampu, jangan jadi beban” 

(Marchella FP) 
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Bismillahirrahmanirrahim 

Saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya 

kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya yang telah dan selalu 

mendukung saya, memberikan semangat, motivasi, serta doa yang tiada henti. 

Semoga kalian selalu dalam lindunganNya 

Kepada dosen pembimbing saya bu Inhastuti, yang telah sabar dalam 

membimbing dan memberikan arahan selama proses skripsi ini 

Dan kepada sahabat – sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan 

membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini 

Alhamdulillahirobbil”alamin saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah 

menganugrahi orang – orang baik di sekitar saya  
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… 
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menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1 

Sarjana Psikologi. 

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan 
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menjadi tempat berkeluh kesah penulis baik dalam menyelesaikan tugas akhir 

maupun tidak. Semangat dorongan kalian yang membuat penulis segera 
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10. Teman seperjuangan Arinda Purnama, Aulia Feby, Shinta Puspita, Annisa 

Chandra, Azona Paramitha, Abdul Khalif, Muh Mustagfirin yang telah 
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11. Teman – teman seangkatan 2015 “RAISIER” yang banyak memberikan 

pengalaman selama masa perkuliahan. Terima kasih banyak kawan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki banyak 
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