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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya menyatakan bahwa: 

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

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 bersedia bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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penyelesaian skripsi ini 
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MOTTO 

 

“ Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam 

(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami 

dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada 

Kami.” 

( Qs al-Anbiya’ : 90 ) 

 

“ Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-

orang yang beriman”  

( Qs. al-Mukminun : 61 ) 

 

“Kesuksesan seseorang tidak dilihat hanya dari kepintaran, melainkan dari usaha 

dan do’a orang itu sendiri” 

(Penulis) 
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penulis mampu menyelesaikan karya ini untuk mencapai derajat S-1 Sarjana 
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segala keluh kesahku dan menjadi tempat berbagi cerita dan semangat kepada 

penulis. 
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dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan menemani penulis dengan segala 

suka dan duka dari awal masa perkuliah hingga nanti.  

9. Teman-teman kos seperti Fatkhiyah, Salsabila Oktaviana, dan Melati Inayah 
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yang baik selama kita menuntut ilmu bersama-sama. 

12. Teman-teman dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian selama ini, semoga Allah 

memberikan balasan yang sesuai atas jasa dan bantuan yang telah kalian 

berikan.  

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis 

menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untukmenyemprnakan skripsi ini. 

Penulis sangat berharap semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi 

perkembangan ilmu psikologi, terlebih bidang pendidikan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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