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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Prawesti Arum Sari 

NIM   : 07.211.1037 

Fakultas  : Psikologi 

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab 

bahwa skripsi dengan judul: “Hubungan antara Sikap Dan Norma Subjektif 

Terhadap Intensi Mengkonsumsi Pil Koplo Pada Remaja Desa X Kota Semarang” 

adalah murni dari hasil penelitian saya, bukan dari hasil jiplakan (plagiat) karya 

orang lain. Segala kutipan karya pihak lain telah saya tulis dengan mencantumkan 

sumbernya. 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

Kupersembahkan karya ini kepada: 

Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan untuk penulis sehingga karya ini 
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MOTTO 

  

“Berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal didalamnya” 

(QS. az-Zumar  ayat : 73) 

 

 

 

 

 

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”  

(QS. Al Baqarah: 195) 

 

 

 

 

 

 

 

“Ketika seseorang mengakatan “kamu tidak bisa” tersenyumlah dan berkata 

“maaf, aku memiliki Tuhan yang bisa membuat segalanya menjadi mungkin” 

(Prawesti Arum Sari) 
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