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PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Fatima Sari Aprizal dengan penuh
kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk
memperoleh derajat kesarjanaan di perguruan tinggi
2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat
yang dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali scara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka
3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka saya akan
bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, 19 September 2019

Fatima Sari Aprizal
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Hasil karya ini penulis persembahkan kepada Allah SWT yang
sejatinya segala sesuatu terjadi atas Kehendak dan Kuasa-Nya dan
begitupula pada karya tulis yang telah saya selesaikan ini.

Mama, Adik Aril, serta keluarga besar H. EFB Syamsu
khususnya kakek dan nenek penulis yang tersayang dan selalu
mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat serta dukungan
motivasi yang selalu diberikan setiap hari kepada penulis.

Dosen pembimbing Ibu Ratna Supradewi, S.Psi., M.Si, Psi
yang bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk
membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga
karya penelitian ini selesai.

Seluruh sahabat-sahabat yang selalu setia mendampingiku
dalam proses pembuatan penyelesaian karya ini.

Almamater tercinta dan kebanggaan penulis Universitas Islam
Sultan Agung Semarang yang memberikan pengetahuan dan ilmu
bermanfaat serta pengalaman yang sangat berharga
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MOTTO
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka”
(Qs. At-Tahrim: 6)
“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran,
kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan
menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya”
(HR.Al-Bukhari dan Muslim)
“Dekat dan Ingatlah Kepada Allah Saat Sedih Mau Pun Bahagia”
(Fatima Sari Aprizal)
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merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program S1
Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skrispi ini masih dibutuhkan kritik
dan saran dari berbagai pihak dan Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati
dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
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yang selalu memberikan bantuan dan fasilitas selama masa perkuliahan.
6. Ibu Rini selaku Kepala Seksi dan Bapak Suprapto selaku Kepala Subseksi
Bimbingan Kemasyarakatan Anak serta pihak terkait lainnya Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Jawa Tengah yang telah
memberikan izin, waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan
penelitian dengan selesai dan sukses.
7. Andikpas yang telah bersedia menjadi subjek penelitian penulis, sehingga
membantu penulis dalam proses menyelesaikan tugas akhir.
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8. Kak Nurayni S.Psi sebagai pemiliki skala kesepian dan kak Andi Selviana
Sapti S.Psi sebagai pemilik skala dukungan sosial keluarga yang telah
mengizinkan saya untuk melakukan adaptasi skala penelitian tersebut.
9. Mama penulis Satriawati S.Pd yang selalu memberikan doa, nasihat,
motivasi, serta dukungan baik berupa material, moral, spiritual yang tidak
terbatas demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
10. Sahabat-sahabatku Alina, Farah, Frida, Hanim, Putri, Aya, Kak Ika, Dodi,
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menyelesaikan skripsi ini
12. Sahabat-sahabatku yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara (Asrifa,
Chilsy, Pute, Anna, Pian dan Fery) sudah memberikan dukungan dan
semangat. Terimakasih walaupun kalian jauh, kalian selalu ada dalam
keadaan apapun.
13. Teman-teman Keluarga Besar Psikologi Angkatan 2015 (RAISER15TH)
terima kasih banyak segala kasih sayang, perhatian, semangat, kebersamaan,
dan keceriaan yang selalu akan terkenang oleh penulis.
Skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya,
meskipun demikian penulis tetap menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan semua pihak yang tertarik dengan
ilmu ini.
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Agustus 2019
Penulis

Fatima Sari Aprizal
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