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PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Harya Dianita, dengan penuh kejujuran
dan tanggungjawab menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk
memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun.
2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterima 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, 26 September 2019
Yang menyatakan

Harya Dianita
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MOTTO
“Dan Kami turunkan dari Al Qur‟an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat
bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al Qur‟an itu)
hanya akan menambah kerugian”
QS. Al Isra (82)
“Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan
barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh Allah
telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”
QS. At Talaq (3)
“Life doesn‟t get easier or more forgiving, we have to get stronger and more
resilient.”
Steve Maraboli
“The bond that links yout true family isn‟t one of blood, but of respect and joy in
each other‟s life.”
Richard Bach
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PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini kepada:
Kedua orang tua saya, Mama dan Papa yang telah memberikan segala dukungan,
selalu mendoakan, mendidik, dan memberikan semangat.
Kedua kakak saya, Kakak Ari dan „Aa Irfan yang selalu memberikan dukungan,
bantuan, dan doa.
Almamater Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung sebagai tempat
saya menuntut ilmu.
Dosen pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk
membimbing saya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
Terimakasih.
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KATA PENGANTAR
Assalamu‟alaykum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata‟ala atas segala limpahan
rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga
dalam penyusunan karya yang sederhana ini dapat terselesaikan sebagai salah satu
syarat untuk mencapai derajat S-1 Sarjana Psikologi di Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi terdapat banyak
kendala yang dihadapi, tetapi banyak pihak yang telah mendukung secara
langsung maupun tidak langsung sehingga semua hal berat yang dilalui terasa
lebih ringan. Akhirnya, dengan penuh bangga dan kerendahan hati, penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., M.A, Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan kemudahan dalam
proses akademik dan perizinan penelitian.
2. Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi., M.Si, Psi selaku dosen pembimbing skripsi
yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, mengajari, dan membimbing
dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan
sangat baik.
3. Bapak Abdurrohim, S.Psi., M.Si selaku dosen wali yang senantiasa
membimbing selama proses perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
sebagai tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu sehingga penulis
mendapatkan pengetahuan dan pengalamanselama menempuh studi di
perguruan tinggi.
5. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
yang telah membantu dalam proses administrasi perkuliahan.
6. Bapak Rohadi selaku Kepala Direksi Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang
telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian.
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7. Bapak Mufid selaku Kepala Unit Hemodialisa Rumah Sakit Islam Sultan
Agung dan para perawat di Unit Hemodialisa Rumah Sakit Islam Sultan
Agung yang telah mengizinkan dan memberi informasi dalam pelaksanaan
penelitian.
8. Bapak Mugi Saptono, S.E. selaku Kepala Diklat Rumah Sakit Roemani
Muhammadiyah Semarang dan Ibu Ismiatun selaku Kepala Ruang Unit
Hemodialisa Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah yang telah memberikan
izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Para pasien hemodialisis yang dengan senang hati telah bersedia untuk
diwawancara dan menjadi subjek penelitian penulis.
10. Mama Sri Mulyati dan Papa Mujiharto yang selalu mendoakan dan
memberikan apapun yang terbaik untuk penulis sepanjang hidup kalian. Jasa
kalian tak dapat terbalaskan oleh apapun kecuali surga di akhirat kelak.
Semoga kalian selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan selalu dalam
lindungan Allah Subhanahu Wata‟ala.
11. Kakak Harya Anggareka dan „Aa Harya Banirfan yang telah menjadi panutan
dan selalu bersedia memberikan bantuan kepada penulis.
12. Tante Sri Rahayu dan sepupu penulis, Intan Novita, sebagai saudara sekaligus
keluarga di Semarang yang selalu menerima kehadiran penulis kapanpun.
13. Teman-teman terdekat selama merantau di Semarang, Frida, Kak Ika, Dodi,
Fikri, Intan, Farah, Fatima Sari, Hanim, dan Alina, yang telah memberikan
dukungan dan bersedia untuk berbagi suka maupun duka.
14. Teman-teman “Fastco” (Kelas B angkatan 2015) dan “Raiser” (angkatan
2015) yang menjadi teman seperjuangan selama kuliah di Fakultas Psikologi
Universitas Islam Sultan Agung. Tetap solid dan kompak.
15. Adik-adik Asistensi Inteligensi A2 2018 yang telah menjadi adik sekaligus
teman bertukar informasi dan memberikan semangat kepada penulis.
16. Semua pihak yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis yang
tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh
dan sebaik-baiknya. Semoga dengan ketidaksempurnaan skripsi ini dapat
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memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang
Psikologi dan semua pihak yang membutuhkan.
Wassalamu‟alaykum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 18 September 2019

Penulis
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