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PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Choirunissa Ayu Rahmadhany
dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk
memperoleh derajat kesarjanaan di perguruan tinggi manapun.
2. Sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya atas
pendapat yang pernah ditulis atu diterbitkan oleh orang lain kecuali secara
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.
3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya
bersedia derajat kesejahteraan saya dicabut.

Semarang, 09 April 2019

Choirunissa Ayu Rahmadhany
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Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba
yang lebih luas baginya daripada sabar (HR. Al Hakim)

Allah selalu menolong selama orang itu selalu menolong saudaranya
semuslim (HR. Ahmad)

Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam
ketaatan kepada Allah (HR. Ad-Dhailami)
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Ku persembahkan karya ini kepada:
Allah SWT yang telah memberikanku kemudahan, kelancaran,
kebahagiaan, kesuksesan, dan petunjuk hingga karya ini dapat selesai
dengan baik. Ayah ku, ibu, kakakku yang selalu memberikan kasih
sayang, semangat serta doa yang tidak pernah putus untuk kelancaran
segala urusanku. Dosen pembimbing saya ibu Inhastuti Sugiasih
S.Psi, M.Psi yang senantiasa tidak pernah lelah untuk memberikan
bimbingan, revisi, nasehat serta semangat dalam menyelesaikan
skripsi ini. Semua yang telah berjasa dalam penelitian ini.
Almamaterku UNISSULA khususnya Fakultas Psikologi yang telah
memberikan banyak pelajaran berharga selama ini.
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1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.A, selaku Dekan Fakultas Psikologi
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bersedia menjadi responden penelitian dan dengan senang hati meluangkan
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6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang selaku tenaga pengajar yang telah bersedia berbagi ilmu dan
pengalaman.
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Segenap keluarga saya, yang selalu mendoakan saya sehingga skripsi ini
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Semarang, 09 April 2019
Penulis
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