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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Kin Ules Nate dengan penuh

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

2. Sepanjang pengetahuan saya, 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 pernyataan ini, maka saya

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, November 2018

Kin Ules Nate
NIM : 30701301319
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membimbingku dengan penuh kesabaran. Memberiku banyak ilmu yang berharga dan

mengatarkanku sampai skripsi ini selesai

Untuk semua yang memberikan dukungan, motivasi, semangat yang tak pernah putus,
dan semua yang kusayangi, terimakasih semua!
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MOTTO

“ Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam

(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami

dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada

Kami.”

( Qs al-Anbiya’ : 90 )

“ Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah

orang-orang yang segera memperolehnya.”

( Qs. al-Mukminun : 61 )

“ Never leave that till tomorrow which you can do today. “

( Benjamin Franklin )

“ Hardship never fails you. “

( Penulis )
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan
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ini.
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penelitian ini dapat terselesaikan.
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8. Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi subjek dalam penelitian

ini.
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pengembangan ilmu pengetahuan

Semarang, November 2018

Penulis


