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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Annisa Tri Mardiyanti, dengan penuh
kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini adalah karya yang saya buat 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 ataupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali
beberapa 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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Assalamu’alaikum Wr.Wb
Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah,
dan ridho yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi
sebagai tugas akhir kuliah dan salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1
sarjana psikologi.
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nama anakmu ini dalam setiap doa yang kau panjatkan, dan kakak, adikadik sepupu serta seluruh keluarga besar yang juga selalu memberikan
masukan dan dukungan pada penulis
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga
pengajar yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada
penulis
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11. Teman-teman terdekat seperjuangan juga Emira, emak Diana, Anita,
Endang, Fina, Umik Nope, dengan julukan yang berbeda yaitu “calon
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dorongan dan membantu penulis dalam segala hal selama ini
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memberikan dukungan, masukan, nasihat dan membantu penulis dalam
penyelesaian skripsi ini
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan ridhoNya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk
bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi
banyak orang terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan
semua pihak yang membutuhkannya.
Walaikumsalam, Wr. Wb.
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