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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Alfira Sukmawati dengan penuh

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

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.

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

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang,  September 2017

Nadya Savitri
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Bapak dan ibu yang telah memberi doa dan dukungan materi
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MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih

hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu

orang-orang yang beriman.”

[Arti QS. Ali Imran ayat 139]

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada

Tuhanmulah engkau berharap.”

[Arti QS. Al-Insyrah,6-8]

“Bahwa serapuh apa pun perasaan perempuan, ia harus tetap kuat. Ia harus tetap

terlihat kuat. Karena tidak ada orang lain yang yang bisa membuat kita terlihat kuat

selain dirinya sendiri.”

[Boy Candra]
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dan kerjasama selama ini.

6. Kepada seluruh pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

yang bersangkutan dalam memberi izin dan jalan kepada peneliti

untuk melakukan penelitian. Bapak dan ibu pasien gagal ginjal kronik

yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk
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membantu peneliti dalam memberi informasi dan mengisi skala

penelitian.

7. Bapak, Ibu, adik-adikku, dan Mbah Ibu tersayang yang selalu

mendoakan dan memberikan dukungan dalam semua bentuk yang

peneliti butuhkan serta menyemangati peneliti dalam menyelesaikan
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dan teman-teman PsiCeria, yang telah memberi dukungan, motivasi,
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agar peneliti cepat menyelesaikan karya ini.
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Generation for Revolution (TEENAGER) terima kasih atas segala

perhatian, kebersamaan, semangat, dan keceriaan yang akan selalu

terkenang oleh penulis.

12. Semua pihak yang turut membantu, mendoakan dan memberi

semangat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa

diharapkan guna terciptanya kesempurnaan dikemuadian hari. Penulis berharap

karya ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bidang Psikologi.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang,     September 2017

Penulis


