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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya Nia Nabila Badawi dengan penuh

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa :

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun

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

yang pernah ditulis/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 isi pernyataan ini, maka

saya bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut..

Semarang, 30 September 2016

Yang menyatakan

Nia Nabila Badawi
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MOTTO

“Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia

adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim no. 1467)

Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar

kepadanya dan memberi rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. (Q.S Ath-

Thalaq 2)

Sukses itu bukan dilihat dari hasil apa yang kau raih, melainkan dari sejauh

mana kau melangkah dari langkah pertamamu. (Nia Nabila Badawi)



vi

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

Abah, Ibu, Adikku Hanif dan Akbar serta segenap keluarga,

sahabat yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa

dan dukungan untuk kesuksesanku.

Dosen pembimbingku yang senantiasa memberikan

bimbingan, arahan, nasihat, dan semangat dalam

mengerjakan karya ini, serta almamaterku tercinta.
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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan berkah, rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti,

serta yang telah memberikan kekuatam, kemudahan, dan kelancaran sehingga

penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua selalu

mendapatkan syafa’atnya di dunia dan di akhirat. Amin.

Perjalanan sejauh ini yang kadang kala menurunkan semangat pada

akhirnya membuahkan hasil. Skripsi ini merupakan wujud dari komitmen peneliti

untuk menuntaskan kewajiban sebagai mahasiswa. Alhamdulillah peneliti dapat

menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul  “Penerimaan Diri

Pada Wanita Dewasa Madya Tidak Menikah”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini tidak lepas dari

arahan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti ucapkan banyak

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam

menyelesaikan penelitian ini. Secara khusus peneliti juga mengucapkan banyak

terima kasih kepada :

1. Ibu Inhastuti Sugiasih S.Psi, M.Psi selaku dekan Fakultas Psikologi

UNISSULA Semarang yang telah membantu kelancaran proses

penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing yang

dengan penuh kesabaran telah bersedia membimbing peneliti dan

meluangkan waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Dwi Wahyuningsih Choiriyah S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang

telah memberikan nasihat, arahan, dan bimbingan kepada peneliti selama

menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UNISSULA Semarang.
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4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA Semarang selaku

tenaga pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang

dimiliki kepada peneliti selama menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi

UNISSULA Semarang.

5. Seluruh staff TU dan karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA Semarang

yang selalu memberikan kemudahan, fasilitas, dan bantuan selama ini.

6. Ibu dan Abah tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan

nasihat, dan arahan kepada peneliti.

7. Adikku Hanif Tajdiidi Iman Badawi dan Taufik Ali Akbar Badawi yang

selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang kepada

peneliti.

8. Temanku Moh. Rudi yang senantiasa mendukung dan membantu peneliti

selama proses penelitian.

9. Para subjek NP, S dan SW yang telah bersedia meluangkan waktu dan

tenaga selama menjadi responden untuk penelitian ini.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Psikologi

UNISSULA Semarang yang telah memberikan dukungan kepada peneliti

selama ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penelitian ini

masih terdapat kekurangan baik. Oleh karena itu, dengan lapang dada peneliti

membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pembaca yang ingin memberikan

saran, pendapat, maupun kritikan demi memperbaiki penelitian ini. Akhir kata

peneliti berharap laporan ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi

khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan psikologi sosial

dan psikologi perkembangan

Semarang, 30 September 2016

Peneliti


