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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sanaria, 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, 30 September 2016 
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ANAK AUTIS DI SLB NEGERI SEMARANG  

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

Sanaria 

30701201218 

Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji guna 

memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana psikologi 

 

 

 Pembimbing Tanggal 

 

 Ruseno Arjanggi, S.  Psi,  MA, Psi  _______________ 

    

    

    

 

 

Mengesahkan.  

Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung 

 

 

Inhastuti Sugiasih, S. Psi, M. Psi 
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Dewan Penguji Tanda Tangan 
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2. Ruseno Arjanggi, S.Psi, MA. Psi         ______________ 
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Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
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PERSEMBAHAN 

 

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk : 

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha 

pengasih segala pujian atas limpahan karunia Allah 

SWT Tuhan seluruh alam. 

Sholawat dan salam atas junjungan 

Nabi Muhammad SAW 

Istimewa Buat Ibu, kakak, Tante dan Paman Tercinta 

Senantiasa mendo’akan dan mendukung tanpa henti 

& penuh kesabaran 

PengorbananMu tidak mampu ku ungkapkan 

dengan kata-kata 

Ma’afkan segala salah dan khilaf dari anakMu ini 

Tiada yang lebih indah dalam hidup ini selain dari pada 

mendapat kerendahanMu 

Buat Mamaku tercinta yang tiada henti-hentinyaberdoa untuk kesuksesan 

anaknya 

Kakakku tersayang (ILA) selama 4 tahun membiayai kuliahku, 

pengorbananmu takkan pernah terlupakan seumur hidupku 

Almamaterku Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 
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MOTTO 

 

“Aku tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupan” 

(Qs. Al-Baqarah : 286) 

 

“Lebih baik mencari  solusi untuk masalah sendiri, daripada selalu 

membandingkan masalahmu dengan orang lain, karena setiap manusia pasti 

akan memiliki masalah”  

(James M. Barrie) 

 

“Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki 

pikiran yang baik, dan seseorang yang memiliki pikiran yang baik 

mendapatkan kenikmatan dari hidup”  

(Bediuzzaman Said Nursi) 

 

“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi 

kita selalu menyesali apa yang belum kita capai  

(Arthur Schopenhauer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

         Puji syukur penulis panjatkan kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik dan karunia serta hidayah-Nya yang tiada batas, dengan ridho-Nya 

penulis dapat menuliskan skripsi dengan judul “Hubungan antara Konsep Diri dan 

Dukungan Sosial Suami terhadap Penerimaan Diri pada Ibu yang Memiliki Anak 

Autis”, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 

dalam bidang psikologi.  

        Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari 

perhatian, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang sungguh berarti dan 

berharga bagi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 

itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu dan kakakku tercinta yang telah mendukung dan membiayai kuliahku 

selama ini. 

2. Ibu Inhastuti Sugiasih, S. Psi, M. Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

kemudahan dalam perijinan dan persetujuan penelitian.  

3. Bapak Ruseno Arjanggi, S. Psi, MA, Psi selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, 

memberikan ilmu, semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai 

dengan baik. 

4. Ibu Ratna Supradewi, S. Psi, M. Psi selaku dosen wali yang telah bersedia 

membimbing selama proses perkuliahan. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Unissula selaku tenaga pengajar 

yang telah bersedia berbagi segenap ilmu dan kemampuannya sehingga 

penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama menempuh studi. 

6. Bapak Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin, M.Sc, M. Eng selaku mantan 

Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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7. Bapak dan Ibu Staff TU dan Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, 

terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam menyelesaikan segala 

urusan administrasi. 

8. Untuk kakak, tanteku tersayang dan keluargaku yang selalu memberikan 

motivasi dan juga semangat untuk menyelesaikan skripsi. 

9. Sahabat-sahabat dan teman-temanku (Alija, Arno, Maya, Darman, Ocin, 

Satri, Hasna, Uci, Ika, Iin, domo, Yus). Terimakasih atas dukungan, motivasi 

dan canda tawa kalian selama ini saat penulis sedang mengerjakan skripsi. 

Sukses buat kalian semua. Amin.  

10. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari penulis dan  teman-

teman selama ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas 

dukungan, do’a, kebersamaan yang telah diberikan selama ini hingga masa 

studi penulis selesai.    

        Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari 

sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan 

guna terciptanya kesempurnaan dikemudian hari. 

        Demikianlah ucapan terima kasih penulis, semoga karya tulis ini dapat  

bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya danpenulis khususnya. Dan 

dengan segala kerendahan hati penulis berharap akan adanya penelitian lanjutan 

yang dapat menyempurnakan penyusunan terhadap penulisan skripsi ini. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Alhamdulillahirabbil Alamin. 

 

 

Semarang, September 2016 

Penulis, 

 

Sanaria 

  


