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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Dati Deliana dengan penuh kejujuran 

dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. 

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

pendapat yang ditulis dan 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 pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   :  Dati Deliana 

NIM  : 30701501618 

Fakultas : Psikologi 

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul: 

HUBUNGAN ANTARA REGULASI DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL 

KELUARGA DENGAN KECEMASAN MENGHADAPI UJIAN 

NASIONAL PADA SISWA KELAS IX DI SMP N 9 SEMARANG 

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan 

tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang 

lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti 

melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 
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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karyaku ini kepada: 

Allah SWT yang telah dan masih memberikanku kebahagiaan, kesabaran, 

kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan petunjuk hingga karya ini dapat selesai 

Papa, Mama, Kakak Uli dan Adek Alin yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan, serta doa yang tulus kepadaku selama proses penyelesaian karya ini 
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proses penyelesaian karya ini 

Almamaterku tecinta Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah menjadi tempatku menimba ilmu 

 

  



viii 

MOTTO 

 

“Orang-orang yang beriman serta hati mereka menjadi tentram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram”  

(Qs Ar Ra’d 13:28) 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan mereka sendiri” 

(Qs Ar-Ra’d 13:11) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Qs Al-Insyirah 94:6) 

“Tidak akan ada yang sia-sia, karena usahamu akan menjadi cerita, keringatmu 

akan jadi makna, suksesmu akan jadi bahagia” 

(Dati Deliana) 
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Skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, 

meskipun demikian penulis tetap menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak yang tertarik dengan 

ilmu ini.  

 

Semarang, 25 Maret 2019 

Penulis  
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