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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fitriyah Qurrotul Ayni, 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. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, 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. 

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

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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MOTTO 

 

“Mintalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan” 

(Q.S. Al-Mu’min: 60) 

 

Barang siapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 

kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. barang 

siapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya menjadi 

mudah 

 (QS. Ath-Thalaq 2-3)  

 

“Jika kamu tidak tahan lelahnya belajar maka kamu harus menahan perihnya 

kebodohan”  

(Imam Syafi’i) 

  

“Sesorang tidak akan beruntung dalam mencari ilmu kecuali dengan sedikit 

bekal (banyak prihatin dan tidak hura-hura)” 

(Imam Syafi’i) 
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selesai dengan baik. 
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yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti selama menuntut ilmu. 

4. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang selalu memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan, dan 

kerjasama selama ini. 

5. Kepala sekolah SLB N Semarang  Drs. Imam Wosono yang telah 

memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di SLB N Semarang. 
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peneliti sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan  lancar dan sesuai 

harapan 

6. Ibu Sri yang telah menganggap peneliti seperti anaknya sendiri, menemani 

dan membantu mencarikan subjek penelitian dari kelas ke kelas diiringi 

dengan kata-kata motivasi dan pengalaman-pengalaman hidupnya yang luar 

biasa.  
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waktunya untuk mengisi skala penelitian dengan ikhlas dan sungguh-

sungguh. 

8. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan 

baik secara materi dan moral sampai detik ini.  

9. Kakek dan Nenek yang selalu mendoakanku, selalu sayang, memberikan 

motivasi, selalu mengingatkan untuk beribadah dan dekat kepada Allah. 
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senantiasa memberikan semangat, doa, selalu aku jadikan contoh untuk 
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buat aku terenyum, tertawa ya meskipun kadang juga ngeselin. 
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buat ngasih makanan dan kue, Bu Arofah pengurus uang kos yang gak 
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Mbak Fadhil, Mbak Okta, Dian, Umi, Puput, Tika, Elok, Fajri terimaksih 
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14. Sahabat-sahabatku (Fetri, Nisa, Elok, Putri, Fajri, Zila, Vega, Kunthi) yang 

mau mendengarkan keluh kesaku dan memberikan saran, mau berbagi 

pengalaman dan selalu memberikan semangat. 
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kepada peneliti.  
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satu persatu. Terimakasih atas pengalaman yang diberikan, keceriaan, dan 

semangat untuk menyelesaikan skripsi.  

17. Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan, doa, dan 

semangat kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas doa dan dukunganya.  

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh 
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