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PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Puput Mentari Rizky 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 pernyataan ini, maka saya 
bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 
   Semarang, 22 Maret 2017 
    Yang menyatakan 
 
 
 
 
 
 
    Puput Mentari Rizky 
    NIM. 30701201191 
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MOTTO 

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa 

memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. 

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Asy-Syura: 40) 

(Terjemahan Qs. Asy-Syura: 40) 

 

“Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) 

maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.” 

(Terjemahan At-Taghabun: 14) 

 

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara 

kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum 

kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan 

Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak 

ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha pengampun lagi 

Maha penyayang.”  

(Terjemahan An-Nur: 22) 

 

Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. 

Allah  menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” 

(Terjemahan Ali ‘Imran: 134) 

 

“Sayangilah makhluk maka kamu akan disayangi Allah, dan berilah ampunan 

niscaya Allah mengampunimu.”  

(Terjemahan HR: Shahih Al-Adab Al-Mufrad no. 293) 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Hubungan antara Kepercayaan Interpersonal dan Religiusitas dengan Pemaafan 

pada Remaja Akhir”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan 

penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik langsung 

maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan 

mendukung proses penyelesaian skripsi ini, antara lain : 

1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi.,M.Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi 
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penulis selama proses penyusunan skripsi ini selesai. 
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telah membimbing, mengarahkan dan memberi saran serta dukungan kepada 

penulis selama proses penyusunan skripsi berlangsung. 

3. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si, Psi selaku dosen wali yang telah memberikan 

bimbingan dan memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani 

bangku perkuliahan. 

4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan banyak 

ilmu, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis. 

5. Staf tata usaha Fakultas Psikologi Unissula yang selama ini telah membantu 

penulis dalam proses administrasi selama baik selama dibangku perkuliahan 

maupun selama proses penelitian. 

6. Mahasiswa UNISSULA Semarang yang telah turut membantu proses 

penelitian. 

7. Mama dan Bapak, serta Adik-adik (Septiviola Dwi Permadani dan Adzan 

Aditya M), dan keluarga yang sangat penulis cintai, terima kasih telah 

memberikan doa, cinta dan kasih sayang, serta dukungan moril maupun 

materil. 



 
 

viii 
 

8. Ketua, pengurus dan angkatan Cerdas Sultraku yang telah memberikan 
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terutama Psikologi kelas B yang telah banyak atas perhatian, semangat, 

kerjasama, kebersamaan selama perkuliahan. 

11. Teman-teman seperjuanganku dalam dakwa Islam organisasi Rohis Qolbun 

Salim di Fakultas Psikologi terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, 

kebersamaan dan semangat keceriaan serta doa-doa yang kalian panjatkan 

untuk kesuksesan penelitian ini, sehingga akan selalu dikenang oleh peneliti. 

12. Teman-teman seperjuanganku dalam dakwa Islam organisasi UKM FSA 

(Forum Silaturrohim An-Nisa) terima kasih atas segala perhatian, dukungan, 
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panjatkan untuk kesuksesan penelitian ini, sehingga akan selalu dikenang 

oleh peneliti. 

13. Bapak kepala sekolah SD Juara Semarang dan teman-teman guru yang telah 

memotivasi dan mendoakan agar terselesaikannya skripsi ini. 

14. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari peneliti selama ini yang 

tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas perhatian, bantuan dan 

kebersamaan yang telah diberikan selama ini. 

Semoga skripsi ini dapat memberika manfaat pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya bidang psikologi. Besar harapan kami atas kritik dan 

saran dari semua pihak. 

            Semarang, 22 Maret 2017 

     

  Peneliti 


