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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 

 “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahuin akan hal ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan” 

(QS. At-Taubah : 105) 

 

“Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku, lalu bersabda : 

Jadilah engkau didunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. 

Lalu Ibnu Umar Rodhiallahu Anhuma berkata : Jika engkau diwaktu sore, maka 

janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau diwaktu pagi, maka janganlah 

menunggu sore dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu 

hidupmu sebelum kamu mati”  

(HR. Bukhari, Kitab Ar Riqaq) 

 

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” 

(QS Al Imran : 139) 
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KATA PENGANTAR 
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8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Psikologi Unissula yang selalu 

memberikan kemudahan dan fasilitas penunjang pendidikan untuk peneliti 
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dan mendengarkan semua keluh kesah peneliti sepanjang proses pembuatan 

skripsi 

12. Teman-Teman seperjuangan bimbingan skripsi Bu Agustin yang telah 

memberikan semangat hingga penelitian ini selesai  

13. Teman-teman Raiser angkatan 2015, teman-teman seperjuangan kelas D dan 

semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, 

saya menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kemurahan hati dan 

kebaikan semua pihak yang telah ikhlas membantu saya dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Saya hanya bisa berdoa yang terbaik untuk teman-teman semua dan 
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mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi 

ini  

 

Semarang, Januari 2020 

 

Risma Nezarasari 
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