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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Lola Isna Fitria dengan penuh kejujuran 

dan tanggung jawab menyatakan bahwa :  

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

derajat kesarjanaan di suatu perguruan 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, saya bersedia 

derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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MOTTO 

 

“ Setiap insan pasti pernah merasakan suka dan duka. Oleh karena itu, 

jadikanlah sukamu adalah syukur dan dukamu adalah sabar”. 

(Ikhrimah-rahimahullah) 

 

 “ Wahai manusia, kami akan menguji kalian dengan kesempitan dan kenikmatan, 

untuk menguji iman kalian. Dan hanya pada kamilah kalian akan kembali” 

(QS. AL-Anbiya:35) 

 

“ kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan bagi orang-

orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang 

yang zalim selain kerugian” 

(Al-Isra: 82) 

 

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” 

(Asy-Syu’ara Ayat 80) 

 

“Banyaklah memberi antar sesama, maka bahagiamu berlipat ganda” 

(Lola Isna Fitria) 

 

“ Berbuat baiklah selalu, maka kebaikan akan selalu ada padamu” 

(Lola Isna Fitria) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

 

PERSEMBAHAN 
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dan rintangan yang datang, namun banyak pihak yang telah mendukung dan 

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga semua hal yang 

terasa berat menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan 
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memberi arahan, dorongan, mencurahkan perhatian dan motivasi sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 
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penulis mendapatkan bekal ilmu pengetahuan serta pengalaman selama 

menempuh studi ini. 

5. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha, Petugas Laborat serta Perpustakaan 
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6. Perawat-perawat Hemodialisa RSI Sultan Agung. Terima kasih telah 

memberikan izin, bantuan dan kerjasamanya dalam proses penelitian 

skripsi ini. 
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mengambil pelajaran hidup yang bisa diterapkan sampai kapanpun. 

8. Bagi seluruh peneliti-peneliti sebelumnya yang telah memberikan 

kemudahan penulis dalam mengakses teori-teori yang membantu dalam 

penulisan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibuku tersayang terima kasih kalian adalah alasan utama yang 

menjadi motivasiku untuk bersemangat menyelesaikan karya ini dengan 
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10. Mas Bowo, dek Rizky, terima kasih selalu mendo’akan dan memberi 

semangat untuk segera lulus. 

11. Terima kasih untuk Nadya Priscillia, Maulida Edlin Pratiwi, Nadia 

Salsabila, Putri Anjani, Lia Atsniyah yang telah bersedia membantu 

terlibat saat pengambilan data dalam penelitian skripsi ini. 

12. Terimakasih untuk Nadya Priscillia dan Maulida Edlin Pratiwi yang telah 

membantu dalam proses pengolahan data dalam penelitian ini. 

13. Terimakasih untuk teman-teman kelas C 2015, atas kebersamaannya 

dengan banyak cerita, cinta, canda, tawa duka yang telah terlalui, sehingga 

membuat hari-hari semasa kuliah menjadi berarti. 

14. Terimakasih sahabat-sahabatku tercinta Layli Uzlifatul, Maulida Edlin 
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      Skripsi ini telah dikerjakan dengan proses penyelesaian sebaik-baiknya, 

penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, karya ini 

masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan-kekurangan yang harus 

diperbaiki. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi. 
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