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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya menyatakan

bahwa :

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.

2. Sepanjang pengetahun saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang

secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

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

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang,                      2017

Pridam Hozahito



MOTTO

“ Sungguh, allah tidak akan mengubah (nasib) satu kaum jika mereka tidak

mengbah keadaanya sendiri “

( Q.S Ar-Ra’du 13;11 )

“ Ketika dunia mulai tidak berpihak denganmu, maka kamu harus mulai keras

dengan dirimu sendiri”

( Monkey D lutfi )

“ tidak semua impian dan harapan bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita di

inginkan “

( Orochimaru )

“ Di dalam hidup tidak ada yang namanya bencana, hal tersebut bisa dilihat dari

bagaimana cara kita menyikapinya “

( Pridam Hozahito )
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Psikologi UNISSULA.
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hingga saat ini dan nanti.
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