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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Renita Aristanti dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa: 

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

memperoleh derajat keserjanaan di suatu perguruan tinggi. 

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 pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan menjadi temannya setan 

dan setan itu kufur kepada Tuhannya” 

(Q.S Al-Isra: 27) 

 

”Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk 

kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran” 

(Surah Al-'Asr : 1-3) 

 

“Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena 

itu jauh lebih baik bagimu” 

(Hadist Riwayat Bukhari) 
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Dosen pembimbingku ibu Dra. Rohmatun, M.Si,Psi yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, fikiran untuk  membimbingku dengan penuh 

kesabaran dan mengantarkanku sampai karya tulis  ini dapat 

terselesaikan. 

 

Teman-teman ku yang telah memberikan masukkan, dukungan dan 

semangat kepadaku, sehingga karya tulis  ini dapat terselesaikan. 

 

 

Untuk Almamaterku tercinta Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan  

hidayah-Nya kepada peneliti, serta yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, 

kemudahan, dan kelancaran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan program S1 (Strata 1) di fakultas Psikologi di Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menemui kesulitan, tantangan 

dan hambatan, namun atas petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak 
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