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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, Ummi Nabila Azaria dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini adalah karya saya 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. 
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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka”  

-Terjemahan QS. Ar-Ra’d : 11- 

 

 “ora et labora” 

Berdoa dan berusaha, adalah kunci kesuksesan 

-Peribahasa Latin- 

 

“Hidup itu bagaikan mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu 

harus tetap melaju” 

- Albert Einstein- 

 

“Orang kalau pingin bisa ya harus nggak bisa dulu. Sing penting introspeksi, 

sungguh-sungguh, gelem sinau” 

-Alm. KH. A. Dimyathi Romly (Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang)- 
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Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya yang telah 

memberi kekuatan, kesehatan dan kelancaran kepada penulis sehingga penulisan 

skripsi ini dapat selesai. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad 

SAW yang telah membawa manusia dari jaman jahiliyah hingga jaman penuh 

intelektual, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau.  

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan program S1 Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penulis banyak menemui kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, namun karena 

petunjuk Allah SWT dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini. Selesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas 
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sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi selaku dekan fakultas psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi selaku pembimbing skripsi yang dengan 

kesediannya memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

3. Ibu Falasifatul Falah, S.Psi, M.Psi yang telah menjadi dosen wali saya 

pada  semester I-VI dan Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si, Psi, selaku 

dosen wali semester VI dan VIII serta seluruh dosen fakultas psikologi 
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dituliskan satu-persatu. 
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