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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Faaiqotul Himmah dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa :  

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

memperoleh derajat kesarjanaan di perguruan tinggi. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitrkan 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, 09 Oktober 2018 

   Yang Menyatakan 

 

 

 

      Faaiqotul Himmah 
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MOTTO 

 

“Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya, dan mendirikan 

salat,sedangkan urusan mereka (diputuskan)dengan musyawarah dan mereka 

membelanjakan sebaian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka.” 

(Q.S. As-Syura: 38) 

 

“Hai orang-orang yang beriman tatilah Allah SWT, Rosul dan ulil amri 

(pemimpin) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur’an) dan RosulNya (Hadist), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang 

demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” 

(Q.S. An Nisa’:59) 

 

“Diantara tanda kebahagiaan manusia adalah menentukan pilihannya dengan 

Allah dan diantara tanda kebahagiaan manusia adalah keridhoannya pada apa 

yang Allah tentukan. Dan diantara tanda kesengsaraan manusia adalah ia 

meninggalkan Allah SWT dalam pilihannya. Dandiantara tanda kesengsaraan 

manusia adalah kemarahannya pada yang Allah SWT tetapkan atas dirinya”  

(HR. Imam Ahmad) 
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Ibu saya Nur azizah yang selalu memberikan segala do’a, dukungan, kasih 
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ini. 

Ayah saya Muhammad Sholeh Mahalli yang telah meninggal, nasihat, ilmu, 

budi pekerti, do’a beliau yang menjadi pemompa semangat saya 

Keluarga besar Bani Mahalli, Bani madatsir dan Bani Muh Hamdi yang 

senantiasa memberikan dukungan dan support yang tak terhingga selama ini. 

Dosen pembimbing ibu Erni Agustina Setiowati., S,Psi., M.Psi yang 

senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan dalam mengerjakan skripsi. 

Almamaterku Universitas Islam Sultas Agung Semarang, Fakultas Psikologi  

tempat saya menuntut ilmu dan memperoleh banyak pelajaran dan pengalaman 

baik dibidang akademik ataupun non akademik 
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menyelesaikan program Strata 1 (S1) Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Selama penulisan ini peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan, 

namun atas petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, maka peneliti 

mampu melalui segala hambatan yang ada. Dukungan berupa bimbingan, 

dorongan dan motivasi membuat peneliti bisa mempertahankan semangat dalam 
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1. Bapak Ruseno Arjanggi., S.Psi, M.A, Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi 
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telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan saran serta 

dukungan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi berlangsung. 
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waktu kepada peneliti selama proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan. 
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Aziziyyah yang telah bersedia menjadi subjek penelitian. 

6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama 

menuntut ilmu. 

7. Bapak dan ibu Staff  Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Psikologi Unissula 

yang telah memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan selama ini. 
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kelancaran dan kesuksesan peneliti. 
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10. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang senantiasa memberikan 

dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi. 

11. Mukhlishotun Nashihah yang senantiasa menolong, meringankan beban 

tanggung jawab saya dan selalu membantu proses penelitian. 

12. Dini Sri Sundari, Ririn Khayana Ulfa, Nur Azizah, Bella Khoirun Nisa yang 

yang juga selama ini membantu peneliti  dalam proses penelitian. 

13. Teman – teman Psikologi Unissula angkatan 2014 terutama kelas B yang 

telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Fakultas 

Psikologi serta mendukung penyusunan skripsi ini. 

14. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari – hari peneliti selama ini 

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

 

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa 

diharapkan guna tercipta kesempurnaan dikemudian hari. Peneliti berharap agar 

karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya pada 

bidang psikologi. 
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