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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, Dessy Permatasari, 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 manapun.  

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam 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 sesui dengan penyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  
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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Ku persembahkan karya ini kepada: 

Allah SWT yang telah dan masih memberiku nafas kebahagiaan, semangat dan 

petunjuk hingga karya ini selesai. 

Mama, Papa, dan adikku yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan 

nasihat untuk menyelesaikan karya ini.  

Ilmu psikologi yang telah memberiku banyak pelajaran sehingga membuatku 

berubah menjadi pribadi yang lebih baik. 

Kedua dosen pembimbingku yang telah memberikan waktu, ilmu, pengertian dan 

bimbingannya untuk menyelesaikan karya ini. 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya ada kemudahan setelah kesulitan. Dan Allah sebaik-baiknya 

tempat berharap”. 

 (QS. Al Insyiroh: 6&8)  

 

 

“Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya 

kebodohan” – Imam Asy-Syafi’I Rahimahullah 

 

 

“Penglihatan Anda akan menjadi semakin jelas hanya bila Anda dapat melihat ke 

dalam hati Anda sendiri. Siapa yang melihat ke luar, akan bermimpi; siapa yang 

melihat ke dalam, akan terbangun” – Carl Jung 

 

“Belajar yang paling mudah itu dari pengalaman” – Dessy Permatasari 
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