
  RELIGIUSITAS DAN RASA BERSALAH PADA NARAPIDANA 

TIPIKOR DI LAPAS KLAS SATU SEMARANG 

 

Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  

memperoleh derajat Sarjana Psikologi 

 

 

OLEH : 

M. MUTAWAKKIL ALALLAH KAFABIH  

(30701401484) 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNISSULA 

SEMARANG 

2018 

  



  



 



  



MOTTO 

 الملك والدين نوأمان فادين اصل والسلطان حارس،

       وماال اصل له فمهدوم وماالحارس له فضائع 

 

 

 “Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan 

sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang. Sedangkan 

sesuatu yang tidak memiliki pengawal pasti akan sia-sia” 

 

 

“Hidup mengalir mencari ruang dan waktu untuk sekedar bernafas, Syukur jika dapat 

memberi kemanfaatan untuk banyak orang”  



HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirrabbil’alamin Sebuah karya yang jauh dari sempurna ini saya 

persembahkan untuk : 

 

Abah, Umi, Noktah Akbar, dan Naja Manshur  



KATA PENGANTAR 

Assalammualaikum Wr. Wb.  

Puji syukur kehadirat atas kehadiran Allah atas rahmat, hidayah dan ridho yang telah 

diberikan kepada penulis sehingga karya yang sederhana ini mampu penulis selesaikan 

sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi. 

Penulis mengaku dalam jalannya penulisan ini banyak rintangan yang datang, namun 

berkat bantuan, dukungan, dorongan dan motivasi yang di berikan oleh semua pihak secara 

moril dan materil, semua dukungan. Semua hal yang terasa berat menjadi sedikit lebih ringan. 

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Ruseno Arjanggi, MA, Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA yang 

telah membantu dalam proses akademik maupun penelitian. 

2. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing skripsi, dosen wali, dan 

ibu di perguruan tinggi yang selalu sabar mengajarkan kata demi kata, meluangkan 

waktu, memberikan canda, motivasi dan perhatiannya sehingga skripsi ini terselesaikan 

dengan sangat baik. 

3. Ibu Okta dan Pak fajar selaku Kabid dan Kasie BIMPAS Lapas Klas Satu Semarang 

yang senantiasa membantu dari awal hingga akhir proses dalam penelitian.  

4. Narapidana Tipikor blok J Lapas Klas Satu Semarang yang telah meluangkan waktu 

untuk menjadi responden bagi penulis.  

5. Bapak  dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar yang telah 

memberikan berbagai ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat untuk kini dan nanti. 

6. Bapak dan Ibu Staff TU serta perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, terimakasih 

atas bantuan dan kerja sama dengan memberikan kemudahan dalam pengurus proses 

administrasi hingga skripsi ini selesai. 

7. Seluruh peneliti-peneliti sebelumnya yang memberikan kemudahan bagi penulis dalam 

mengakses teori – teori yang membantu dalam penulisan skripsi ini. 

8. Abah dan Umi tercinta, yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi dan 

memberikan segalanya untuk penulis, sehingga penulis tidak mampu untuk 

mengungkapkan kata-kata lain selain terimakasih banyak untuk beliau, telah menerima 

anakmu ini dengan apa adanya Terimakasih. 

9. Adik-adikku yang saya banggakan M Iqro’ Nuktah Akbar dan M Mutaqqibillah Naja 

Manshur terimakasih untuk selalu sabar dan saling mengingatkan dalam proses 

memahami kehidupan. 



10. Terima kasih banyak kepada teman seperjuangan saya Nayla Tsabita, Aina Putri, Marsa 

Adiba dan Alfi Inayah yang telah membantu, menemani dan memberi motivasi penulis 

di setiap tahap penulisan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai. 

11. Sahabat-sahabatku Ira, Nilam, Sopi, Naufal, Azzam, Deni  yang telah memberikan warna 

dalam hidup penulis dan menjadi sahabat-sahabat terbaik penulis selama menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi 

12. Pengurus Senat Mahasiswa Periode 2016/2017 yang memberikan pelajaran dan 

pengalaman berorganisasi selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 

13. Suksesor kepengurusan SEMA dan BEM Periode 2017/2018. Rahmat dan Ferix yang 

ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran demi kemajuan keorganisasian Fakultas 

Psikologi Unissula. 

14. Seluruh anggota angkatan RAS 14 yang telah memberikan warna dan menjadi keluarga 

selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. 

15. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas bantuan, semangat dan nasehat kalian selama penulis menempuh 

pendidikan S-1 di Fakultas Psikologi. 

 

 

 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu 

penulis sangat mengaharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak guna untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang sosial. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, ........... 2018 

 

 

Penulis 
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