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memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, 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 isi pernyataan ini, maka saya 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri” 

(Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11) 

 

PERSEMBAHAN 

 

Ku persembahkan karya ini untuk : 

Papa dan Mamaku, Kakak-kakakku, dan Keponakanku tercinta yang senantiasa 

mendoakan dan memberikan segala dukungan lahir dan batin. Kalian adalah 

motivasi terbesarku dalam mewujudkan gelar sarjanaku. Kupersembahkan sebagai 

bakti dan bukti kasih sayangku kepada kalian. 

 

Dosen pembimbing yang tidak mengenal rasa lelah untuk selalu membimbing, 

mengkoreksi, menasehati serta memberikan semangat dalam meyelesaikan karya 

ini. 

 

Semua yang berjasa dalam membantu penelitian ini. 

Almamaterku UNISSULA, terkhusus Fakultas Psikologi yang telah memberikan 

banyak pelajaran dan kenangan yang berharga selama ini. 
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namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan Psikologi. 
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