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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Candra Ayu Kusumastuti dengan

penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

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

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 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, 7 Oktober 2017

Candra Ayu Kusumastuti
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MOTTO

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al- Insyirah :5)

“... Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah

kesempitan”

(QS. At- Talaaq : 7)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengbdi

kepada-KU”

(QS. Adz-Dzaariyat :56)

“Hidup harus terus berlanjut, tak peduli seberapa menyakitkan atau

membahagiakan biar waktu yang menjadi obatnya“

(Tere Liye)
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program S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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Semarang selaku tenaga pengajar yang telah memberikan ilmu berharga

kepada peneliti dan semoga ilmu tersebut dapat diaplikasikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Psikologi

UNISSULA yang selalu memberikan kemudahan, fasilitas, bantuan, dan

kerjasama selama ini.

6. Kepada seluruh pihak KANWIL KEMENKUMHAM, Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Semarang yang bersangkutan dalam

memberi izin dan jalan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Semarang, Kabimpas

Ibu Ochtia, Pak Fajar dan seluruh pihak yang telah membantu proses

pengambilan data.
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8. Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan

dukungan dalam semua bentuk yang peneliti butuhkan serta menyemangati

kepada peneliti dalam menyelesaikan karya ini.

9. Kakak dan adik-adiku yang terus memberikan dukungan dan motivasi,

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Deviyanti, Alfira, Deriel, teman-teman Tuyul’s (Nadya, Nila, Woro,
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11. Nabila, Dea, Rosy, Rina, Fajri, Munna, Ulfi, Sahru Rajab, Khozainah,
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dukungan, bantuan dan semangat yang diberikan agar cepat menyelesaikan

skripsi.

12. Teman – teman keluarga besar Psikologi Angkatan 2013 Thirteen

Generation for Revolution (TEENAGER) terima kasih atas segala

perhatian, kebersamaan, semangat, dan keceriaan yang akan selalu

terkenang oleh penulis.

13. Semua pihak yang turut membantu, mendoakan dan memberi semangat

yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa

diharapkan guna terciptanya kesempurnaan dikemuadian hari. Penulis berharap

karya ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bidang Psikologi.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, September 2017

Penulis


