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PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya Arief Rizal Gunawan 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, 27 Maret 2017
Yang menyatakan

Arief Rizal Gunawan
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MOTTO

.
“ Karena itu, ingatlah kamukepada-Ku (Allah) niscaya Aku (Allah) ingat (pula)
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku (Allah), dan janganlah kamu
mengingkari nikamt-Ku (Allah) ”
(Q.S. Al-Baqarah : 152)

“Dan sesungguhnyaakan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah
beritagembira kepada orang-orang yang sabar ”
(Q.S. Al-Baqarah : 155)

“No life without an inner motivation”
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Alm. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan
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Dosen pembimbingku yang telah memberikan waktu, ilmu, pengertian dan
bimbingannya untuk menyelesaikan karya ini.
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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 kekuatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga
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mungkin peneliti sebutkan satu persatu dalam ruangan yang terbatas ini. Untuk
mereka, peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Secara khusus peneliti
juga mengucapkan banyak terimakasih 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 Agustin Handayani S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan
penuh kesabaran telah bersedia membimbing peneliti dan meluangkan waktu
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Retno Setyaningsih S.Psi, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan
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4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA Semarang selaku tenaga
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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.
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selalu mendoakan, memberikan nasihat, arahan serta semangat sehingga
peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
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baik.
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selama menjadi responden untuk penelitian ini..
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Psikologi UNISSULA
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yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama ini.
10. Sahabat yang telah memberikan peneliti dukungan dari jauh yaitu Andre,
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sosial.
Semarang, 15 Maret 2017

Peneliti
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