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PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya, Efrika Ayu Vegawati 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 isi pernyataan ini, maka saya
bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang,

Yang menyatakan

Efrika Ayu Vegawati

MOTTO
"Bila melihat alam yang indah ini, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia
amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat
buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"
(Terjemahan Qs. Al-Baqarah 2: 216)

"Inna Sholaati Wanusuki Wamahyaaya Wamamati Lillahi Robbil ‘Alamin",
"Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb
Alam semesta”

"Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah
wanita shalihah"
(HR. Muslim no. 1467)

"Perhiasan terbaik untuk wanita adalah rasa malunya"
(Fatimah Az-Zahra)
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Allah Subhana wataꞌlla yang telah memberikan saya kenikmatan iman islam,
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dan dukungan hingga karya ini selesai.
Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada saya selama proses
penyusunan skripsi, serta almamater yang saya banggakan.
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kemudahan, sehingga tugas penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan
harapan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi besar junjungan
umat muslim, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam semoga kita
mendapatkan syafaatnya.
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menyelesaikan program S1 Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang. Selama proses penulisan, tentu banyak kesulitan yang ditemui oleh
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menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
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arahan selama kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Psikoogi
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telah bersedia membagi ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Perpustakaan Fakultas Psikologi, terima
kasih atas bantuan dan kerjasama dengan memberikan kemudahan dalam
mengurus proses administrasi hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
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Papah dan Mamah tercinta yang telah memberikan doa serta dukungan
sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
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penelitian skripsi ini.
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penelitian skripsi ini.
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