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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Rani Aisyah Ashari, dengan penuh kejujuran 

dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan 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 diterima 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, 5 April 2019 

Yang Menyatakan 

 

 

 

Rani Aisyah Ashari 
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MOTTO 

 

Kemandirian adalah kebahagiaan 

-Susan B. Anthony- 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. 

(Terjemahan Qs. Al-Mujadilah : 11) 

 

Rasulullah bersabda “Tiada sesuap pun makanan hasil jerih payahnya sendiri. 

Sungguh, Nabi Daud as itu makan dari hasil keringatnya sendiri.” 

 (HR. Bukhari) 

Kemandirian adalah kewajiban bagi setiap juara. Kemandirian adalah pilihan 

wajib bagi para calon pemenang. 

-Ditta- 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan ucapan rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanallahu wa 

Ta’ala dan Shalawat Salam kepada nabi Muhammad Shalallahu’alaihi wa Salam, 

kupersembahkan karya kecilku ini untuk : 

Pertama ……. 

Mamah, Bapak, dan kakak serta adik-adikku tercinta 

yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkahku untuk terus berjuang. 

Kedua……… 

Ardan, sahabat serta teman-teman di Fakultas Psikologi Unissula yang telah 

terlibat dalam penelitian ini. Terimkasih atas segalanya yang telah dilakukan, akan 

ku upayakan dapat menjalin 

hubungan yang lebih baik dengan siapapun, sehingga tidak ada perbedaan yang 

membuat hubungan memburuk bahkan memutuskan tali silaturrahmi. 

Kita semua sama dan setara dimata Allah SWT. 
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diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapat syafaat 
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hati dan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :  
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kemudahan dalam perijinan penelitian. 

2. Bapak Joko Kuncoro, S. Psi., M. Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang 
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memberikan saran, dukungan dan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi 

ini dapat saya selesaikan dengan baik. 

3. Ibu Erni Agustina S. Psi., M. Psi selaku dosen wali yang telah meluangkan 

waktu,mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan berlangsung. 
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dari pendidik sehingga terciptalah skripsi ini. terimakasih telah memberikan 

ilmu dan pengalaman yang berharga kepada peneliti. 
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sangat berarti dalam semua perjalanan dari awal masuk kuliah hingga 

sekarang. Terimakasih telah bersedia mendampingi setiap langkahku untuk 

terus maju, hingga skripsi ini selesai dan mendukungku untuk selalu menjadi 

yang lebih baik lagi.   

10. Sahabatku yang selalu memberikan semangat selama kuliah hingga proses 

penyelesaian skripsi. Terimakasih untuk kesabarannya selama ini, Dian 

Ummul, terimakasih telah banyak menuntunku, dan mendampingiku menjadi 

partner skripsi yang hebat dalam mengerjakan skripsi ini.  
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