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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya menyatakan

bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

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.
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MOTTO

“Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi,
tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah”.

(H.R. AHMAD)

“Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima
dan meminta nasihat”.

(Sayyidina Umar bin Khattab RA)

“Kebahagiaan tidak bergantung pada siapa anda dan apa
yang anda miliki, kebahagiaan sepenuhnya bergantung pada

apa yang anda pikirkan”.
(Dale Carnegie)

Memaafkan memang tidak akan merubah masa lalu namun
akan mempermudah jalan menuju masa depan yang indah.

(Rahmad Nur)
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membantu dan memberikan perhatian kepada penulis selama penulis
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4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga

pengajar yang telah mengajarkan berbagai hal sehingga penulis memperoleh

pengetahuan dan pengalaman serta memotivasi penulis selama menempuh

masa perkuliahan.
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meluangkan waktu membantu penulis.

8. Seluruh peneliti-peneliti sebelumnya dan google yang telah memberikan

kemudahan bagi penulis dalam mengakses teori yang membantu dalam

penulisan skripsi ini.

9. Ayah dan ibu tercinta yang selalu sabar mendidik, membimbing,

membesarkan, menyayangi, menyemangati, mendoakan serta memberikan
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penulis menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Psikologi UNISSULA.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan,

untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna



penyempurnaan skripsi ini.Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang pendidikan.

Wassalamu’alaikum Wr.WB

Semarang, 4 Oktober 2017

Penulis


