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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Alifia Nisaur Rahmah dengan penuh

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa :

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

memperoleh derajat keserjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

2. Sepanjang pengethaun 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 daftra pustaka.

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka

saya bersedia derajat keserjanaan saya dicabut.

Semarang, 6 Oktober 2017
Yang menyatakan

Alifia Nisaur Rahmah
30701301241





MOTTO

“Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu,

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat

dahulunya & mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka

tersesat dari jalan yang lurus”.

(Al-Maidah 5:77)

“Termasuk dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah

meninggalkan hal yang tidak bermanfaat”

(HR.Tirmidzi)

“Jangan sekali-kali kamu menganggap remeh kebajikan meski

kelihatannya tidak berharga, yaitu seperti ketika kamu menyambut temanmu

dengan menampakkan wajah berseri-seri”

(HR.Bukhari)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak

Chamim dan Mami Umi Hanik sebagai hadiah ulang tahun dibulan Oktober ini,

dimana saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dan berusaha yang

terbaik mendapatkan moment dibulan ini”.

Untuk adik-adik saya tersayang Nadhir Akmalul Umam dan Dina Ni’matu

Zahara, keluarga besar saya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah

curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya,

kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan

dalam jenjang memperoleh gelar Sarjana pada program studi psikologi di

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah

(judul) Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan,

namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai

pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya diatasi dengan

baik.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik

aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan.

Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis

membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan

pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini

penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih

kepada

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mempermudah

seluruh proses perizinan.

2. Ibu Erni Agustina Setiowati, S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing

skripsi yang tak hentinya sabar membimbing penulis, seta meluangkan

waktu dan perhatiannya untuk menjadi pembimbing terbaik sehingga

skripsi ini terselesaikan dengan baik.



3. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi, M.A. selaku, selaku dosen wali yang telah

membimbing dan mengarahkan saya selama masa perkuliahan.

4. Para siswi kelas XI SMA Negeri 1 Semarang yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk menjadi responden penelitian.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung

selaku tenaga pengajar yang telah memberikan berbagai ilmu selama ini.

6. Ayah dan Mamiku tercinta atas jasa-jasanya, kesabaran, do’a, dan tidak

pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta dengan tulus dan ikhlas

kepada penulis semenjak kecil.

7. Saudara-saudaraku sayang Akmal, Dina, Ilham, keluarga besarku yang

telah memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik

secara moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

8. Seseorang yang selalu memberikan semangat, mengantar kemanapun,

menemani dan mendengarkan keluh kesahku Wisnu Baskoro

9. Sahabat-sahabatku Sherin, Diah Putri, Nisa, Aizhe, Anne, Ajeng, Dila,

Wenny, Diah, Wulan, Dharana, Uwi yang telah mendukungku

memberikan semangat.

10. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan Mbak Ulya, Farida, Lia, Ida,

Tasya, Asmira, Elok, Uli, dkk terimakasih sudah banyak membantuku,

membagi ilmu dan memberikan semangat.

11. Sahabat-sahabatku, teman-teman Aghnis, Fina, Anita kakak-kakak semua

Kak Rifka R.A, kak Emma dsb atas kebersamaan dan bantuan yang berarti

bagi penulis.

12. Keluarga besar TEENAGER Angkatan 2013, terimakasih atas

kebersamaan, kebahagiaan, dan pengalaman berharga selama ini yang

kalian semua berikan.



13. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis

terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan

segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya

bagi kita semua.Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, Oktober 2017

Penulis


