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PERSETUJUAN PEMBIMBING
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HALAMAN PENGESAHAN
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PERNYATAAN
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MOTTO
“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat
kebesaran Allah”
(QS. Adz Dzariyaat 51 : 49)

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
(QS. Ar Ruum 30: 2 )

“Kami tidak melihat (cara yang lebih baik) bagi dua orang yang sedang jatuh
cinta selain menikah”
( HR. Ibnu Majah)

“ Jadilah wanita kuat agar anak perempuanmu mempunyai contoh yang bisa dia
pelajari masa depannya, dan agar anak laki-lakimu tau harus mengencani wanita
bagaimana dimasa depannya”
(women preaneur)
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PERSEMBAHAN

ِْبس
هللا الرَّ حْ َم ِن الرَّ ِحي ِْم
ِ ــــــــــــــــــم
ِ
Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Allah SWT yang selalu member hidayah, kekuatan, kemudahan, serta kelancaran
sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi saya
Bapak dan Ibuk yang selalu memberi semangat, dukungan, secara moril maupun
materil kepada saya dengan sepenuh hati sehingga saya mampu menyelesaikan
kuliah saya. Semogga Allah SWT selalu memberi kesehatan, kebahagiaan,
keselamatan, Bapak dan Ibuk dunia dan akhirat.
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KATA PENGANTAR

ِْبس
هللا الرَّ حْ َم ِن الرَّ ِحي ِْم
ِ ــــــــــــــــــم
ِ
Assalamu‟alaikum Wr.Wb
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang,
puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti serta yang telah memberikan
kelancaran dan kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang
berjudul “Kepuasan Pernikahan pada Istri Narapidana” ini dapat terselesaikan
dengan baikdan disusun sedemikian rupa untuk memenuhi syarat derajat S1Sarjana Psikologi.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, maka
dari itu peneliti menerima masukan dan arahan yang bersifat membangun untuk
menciptakan karya yang lebih baik serta mampu diterapkan kedalam masyarakat.
Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini tidak lepas dari
arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Akan tetapi tentu tidak
mungkin peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti ucapkaan banyak terimakasih
kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan
penelitian ini, secara khusus peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada :
1.

Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., M.A., Psi selaku Dekan Fakutas Psikologi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kelancaran
dalam proses penyusunan skripsi ini.

2.

Ibu Titin Suprihatin S.Psi, M.Psi selaku Dosen Pembimbing skripsi yang
telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, dan
memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

3.

Ibu Dra Rohmatun M.Si, Psi selaku Dosen Wali yang telah memberikan
arahan dan bimbingan kepada peneliti selama peneliti menjadi mahasiwa di
Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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4.

Seluruh subjek penelitian yang bersedia menjadi responden dalam penelitian
ini yang telah meluangkan waktu dan membantu peneliti dalam proses
penyelesaian skripsi

5.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kepada peneliti.

6.

Seluruh karyawan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang yang telah membantu peneliti selama menjadi mahasiswa di
Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7.

Bapak dan Ibu yang tiada henti memberikan dukungan, arahan dan bimbingan
kepada peneliti selama ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu di berikan
kesehatan, kebahagiaan, keselamatan oleh Allah SWT dunia akhirat.

8.

Segenap keluarga yang memberikan dukungan, arahan dan bantuan kepada
peneliti selama ini. Secara khusus peneliti ucapkan terimakasih kepada Mbah
Putri, Mbah Kakung, Mak Ni, Dek Iis, Bude. Pakde, Bulek, Om, Adekadekku, Mbak-mbakku, dan Mas-masku..

9.

Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Psikologi Universitas
Islam Sultan Agung Semarang, Khususnya (Naily Khafidhoh, Kurnia
Nofiana, Anita Fitriani, Lifna Noor Wahyuni, Naila Amalia, Aldila Midodes,
Legita Putri, Ashfi Baqiyatus Shofi S.S) yang telah memberikan dukungan
kepada peneliti saat ini.

10. Teman-teman kosku Hellen Diah Melati, Teti Indarsih, Sofia Augustina,
Widia Adelina Hasanah, Faridatun Ni’mah, Denok Savitri yang telah
memberikan dukungan serta membantu peneliti selama ini khususnya saat
proses pengisian amunisi dalam mengerjakan skripsi.
11. Sobatku Anis Magfiroh, Aini Musthofiya yang telah memberikan dukungan
dan selalu mengingatkan peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas
bantuan dan dukungan selama ini
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Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih
banyak kekurangan. peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak
untuk menyempurnakan karya ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan psikologi.
Wassalamu‟alaikum Wr.Wb

Semarang, September 2019

Peneliti
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