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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Vidya Restu Pratiwi, 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, 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 sesuai dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

 

 

 

Semarang, 20 September 2016 

 

 

 

Vidya Restu Pratiwi 
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Kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 

 

Papa, Ibu, adik Fazha dan adik Fara tercinta yang selalu 

memberikan dukungan dan do’a tiada henti.  

 

Kakek dan Ajiku tercinta yang selalu memberi motivasi, do’a 

tiada henti dan semangat kepada peneliti. 

 

Semua orang yang berjasa dalam dalam proses menyelesaikan 

karya ini. 

 

Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, 

arahan, nasehat dan motivasi dalam mengerjakan karya ini. 

 

Serta almamater kebangggaanku UNISSULA yang telah 

memberiku pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat. 
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MOTTO 

“… ALLAH tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupan” 

(QS. Al Baqarah : 286) 

 

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 

kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 

(Evelyn Underhill) 

 

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 

(Thomas Alva Edison) 

 

Keyakinan tanpa usaha adalah sia-sia. –Penulis 
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kelancaran sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan 

harapan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk 

menyelesaikan program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

 Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menenmui kesulitan dan 

hambatan, namun atas petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, 

maka peneliti mampi melalui segala hambatan yang ada. Dukungan berupa 

bimbingan, dorongan dan motivasi membuat penulis bisa mempertahankan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan bangga dan rendah hati 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah 
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berusaha keras untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Mereka adalah 

orang-orang yang menjadi alasan utama bagi penulis untuk segera 
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adalah kebahagiaan saya. 

3. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi 
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4. Ibu Laily Rahmah, S.Psi, M.Si, Psi selaku pembimbing yang senantiasa sabar, 
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membangun agar penulis selalu bersemangat, serta membimbing penulis 

sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.Terima kasih, atas setiap waktu 
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bimbingan yang selalu memberikan saya ilmu dan pemahaman baru 

mengenai berbagai hal. 
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kasih sayang, kebersamaan dan semangat keceriaan yang akan selalu 

terkenang oleh peneliti. 
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17. Teman bimbingan Risa Putri Verdiana yang senantiasa membantu penulis 
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18. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari peneliti selama ini yang 
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kebersamaan yang telah diberikan selama ini. 

 Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan 

sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, sehingga penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan semua pihak 

yang tertarik dengan ilmu ini. 
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