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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Retno Fatimatun Ningrum dengan 

penuh kejujuran dan tangung jawab menyatakan bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan disuatu peruruan 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, 28 Maret 2019 

      Yang menyatakan  

 

 

         Retno Fatimatun Ningrum 

30701501735 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

MOTTO  

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah :5) 

 

 “Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu, dan 

mohonlah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu), dan janganlah 

sekali-kali kamu bersikap lemah, dan jika kamu tertimpa suatu kegagalan, maka 

janganlah kamu mengatakan : “Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan 

begini atau begitu” tetapi katakanlah : “Ini telah ditentukan oleh Allah, dan Allah 

akan melakukan apa yang Ia kehendaki,” karena kata “seandainya” itu akan 

membua pintu perbuatan setan” 

(Diriwayatkan dalam shahih Muslim dari Abu Hurairah ra) 

 

 “Jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang 

tidak pernah melangkah” 

(Buya Hamka) 

 

“Kemenangan terbesar kita bukan terletak pada tidak pernah gagalnya kita, tetapi 

pada kemampuan kita untuk bangkit lebih tinggi lagi setiap kali kita jatuh” 

(Ralph Waldon Emerson) 
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memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan, dan kerjasama selama ini. 

6. Abah dan Ibu tercinta, yang selalu mendidik dengan penuh kasih sayang, 

senantiasa memberikan do’a, nasihat, semangat, serta dukungan.  

7. Adik dan keluarga yang sangat saya sayangi atas segala pengertian, 

perhatian dan selalu memberikan semangat selama ini. 



 
 

viii 
 

8. Mahasiswa angkatan 2015 F.Psi, FAI, FH, FKIP, FE, FT, FTI, FBIK yang 

telah bersedia menjadi subjek penelitian sehingga penulis dapat melakukan 

penelitian dengan baik. 

9. Untuk sahabat-sahabatku Magang Bapas, YAMKUN, Wanita Berkarier 

Surga, terimakasih atas segala kasih, kehangatan, doa serta semangatnya. 

Banyak pengalaman yang telah kita lalui bersama dan membuatku bahagia. 
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karya ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bidang Psikologi. 

         Semarang, 28 Maret 2019 

 

       Retno Fatimatun Ningrum 

 

 

 

 

 

 


