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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Frida Zakiyya Harasuna dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali 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 

 

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan 

bertaqwalah kepada allah agar kamu beruntung.” 

(QS. Ali Imran 3:200) 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 

(dari kejahatan) yang dikerjakannya.” 

(Q.S. Al-Baqarah : 286) 

 

 

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah 94:5) 

 

 

“Tak ada kenyamanan di hari tua, untuk orang-orang yang malas di masa muda” 

-Bob Sadino- 

 

 

“Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya 

sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on 

progress.” 

-Merry Riana- 
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maupun moril. 
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Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 
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pendidikan di Fakultas Psikologi. 
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izin penulis untuk melakukan penelitian. 
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