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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, Puspita Nor Auliya Dewi 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 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, 19 September 2019 

Yang Menyatakan 

 

 

Puspita Nor Auliya Dewi 
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MOTTO 

 

“Anak yatim bukanlah anak yang ditinggal mati oleh kedua 

orang tua hingga ia menjadi miskin. Akan tetapi, anak yatim 

yang sebenarnya ialah seorang anak yang menemukan ibunya 

yang kurang mendidiknya dan menemukan ayah yang sibuk 

dengan pekerjaannya.” (Tarbiyatu al-Aulaad Fii al-Islam) 

“Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslimin dan 

muslimat” (HR. Ibnu Abdil Bari) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr. wb. 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala atas segala limpahan 

rahmat, hidayah serta inayah Nya untuk peneliti, sehingga tugas akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Sholawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita selalu mendapat syafaat 

dari beliau.  

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat penyelesaian S1 

Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini terdiri dari 3 

bagian yaitu awal, inti dan bagian akhir. Banyak kesulitan dan hambatan yang 

ditemui dalam proses penyelesaian skripsi ini namun dengan petunjuk Allah 

Subhanallahu Wa Ta’ala dan dengan bantuan berbagai pihak, alhamdulillah 

skripsi ini mampu diselesaikan oleh peneliti. Akhirnya dengan penuh kerendahan 

hati dan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :  

1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.A, Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

kemudahan dalam perijinan penelitian. 

2. Ibu Dra. Rohmatun M.Si, Psi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk terus membimbing, 

memberikan saran, dukungan dan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi 

ini diselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Titin Suprihatin yang telah membimbing dan membantu saya selama 

menjalani masa perkuliahan di fakultas psikologi unissula. 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan 

ilmu dan pengalaman yang berharga kepada peneliti. 

5. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha dan Perpustakaan serta seluruh Karyawan 

Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan bantuan dan kemudahan 

dalam urusan administrasi. 
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6. Bapak dan Ibu guru SMA N 1 Jepara yang telah membantu dalam proses 

penelitian ini. 

7. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha SMA N 1 Jepara yang telah membantu saya 

dalam proses perizinan penelitian. 

8. Siswa kelas XI SMA N 1 Jepara yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

menjadi subjek penelitian. 

9. Ibuk dan Bapak, yang tidak pernah berhenti mengantarkan doa-doa untuk 

kesuksesanku, sabar mendidik dan menyayangiku, yang selalu memberikan 

nasihat, dukungan semangat, motivasi, dan selalu mengingatkanku untuk 

selalu berdoa kepada Allah SWT. 
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skripsi maupun dalam masa perkuliahan. 

11. Deni Cipta Mulya Sudewo yang selalu memberikan semangat, memberikan 
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dukungan, semangat, dan tenaga dalam menemani selama proses hingga 

terselesaikannya skripsi ini dengan baik. 
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peneliti meberikan masukan dan nasihat dalam proses menyusun skripsi 
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yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada peneliti dalam 

proses menyusun skripsi. 

15. Sahabat-sahabatku di SMA Hafidz, Nugi, Bintang, Renno, Dzul, Randi, 

Ghea, Dina Lintang yang selalu mendoakanku dan memberikan semangat 

untuk menyelesaikan skripsi. 
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16. Seluruh teman-teman kelas C dan angkatan 2015 yang memberikan semangat 

kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. 
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18. Semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada 
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Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan 

sungguh-sungguh. Semoga dengan keterbatasannya, skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Psikologi dan semua 

pihak yang membutuhkan. 

Wassalamualaikum wr. wb. 

Semarang, 19 September 2019 
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