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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Noor Elok Fairuz 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, September 2017

Noor Elok Fairuz
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meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis
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MOTTO

Qs. Al-Imran : 139

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih

hati, padahal kamulah orang-orang yg paling tinggi derajatnya, jika

kamu orang-orang yang beriman”

"Tidaklah menimpa seorang muslim kelelahan, sakit, kekhawatiran,

kesedihan, gangguan dan duka, sampai pun duri yang mengenai

dirinya, kecuali Allah akan menghapus dengannya dosa-dosanya.”

(Muttafaqun alaih)

“Definisi kesepian yang sebenarnya adalah hidup tanpa tanggung

jawab sosial” ― Goenawan Mohamad
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Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan
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yang diberikan berupa berupa dorongan, bimbingan, dan motivasi membuat
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4. Direktur dan Wakil Direktur beserta anggota bagian Tahanan dan Barang

Bukti Polda Jawa Tengah yang memberikan waktu dan kesempatan

kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dengan selesai dan sukses.

5. Tahanan Polda Jawa Tengah, yang telah bersedia menjadi subjek

penelitian penulis, sehingga membantu penulis dalam proses

menyelesaikan tugas akhir.



6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Islam Sultan

Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman

bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Psikologi UNISSULA.
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banyak lagi yang telah bersedia menjadi tempat keluh kesah bagi peneliti

dan saling memberikan dukungan motivasi dan selalu memberikan waktu
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terciptanya kesempurnaan dikemudian hari. Penulis berharap karya ini dapat

bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya dalam bidang ilmu Psikologi
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Penulis


