MOTTO
“Kesuksesanmu tak bisa
dibandingkan dengan orang lain,
melainkan dibandingkan dengan
dirimu sebelumnya”
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PERSEMBAHAN

Rasa syukur serta pujian kepada Allah SWT. Karunia dan kasih sayang-mu
telah memberikanku semangat, mendampingiku dengan ilmu serta agama yang
menuntunku. Atas kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat
terselesaikan. Shalawat dan salam selalu mengiringi keharibaan Rasulullah
Muhammad SAW.
Karya ini saya persembahkan untuk Ayah tercinta, almh ibu dan ibu sambung
saya, seluruh keluarga saya serta teman-teman seperjuangan fakultas psikologi
angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala
do’a dan pelajaran hidup yang dilewati dalam suka maupun duka, tidak pernah
mengenal tempat dan waktu untuk selalu memberikan nasihat yang baik.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji beserta syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“GAMBARAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS NARAPIDANA PECANDU
NARKOBA (Studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)”.
Shalawat beriring salam keharibaan nabi besar Muhammad SAW, yang telah
memberikan cahaya kepada dunia dengan ilmu pengetahuan.
Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi di
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Selama penyusunan skripsi ini,
banyak pihak yang sangat membantu, membimbing serta mendoakan penulis dalam
berbagai hal, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesarbesarnya kepada yang terhormat:
1. Bapak Barmawi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas
Muhammadiyah Aceh.
2. Almh. Ibu Nuzulia, M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing, terimakasih untuk
ibu yang selama ini telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik sampai akhir hayat.
3. Ibu Hanna Amalia., M.Psi.,Psikolog selaku dosen pembimbing, terimakasih untuk
ibu yang selama ini telah membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
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4. Terimakasih untuk kedua orang tua, Ayahanda dan Almh. Ibunda tercinta beserta
ibu sambung saya yang selalu mendoakan yang terbaik, memberi semangat besar
untuk saya dan rela berjuang untuk kesuksesan anak
5. Terimakasih kepada Raihan Junida, Wanti Chairurrahmati, Irza Saputra, Eka
Nadia, Melga Pani Lestari, Samsiar Radianti yang selalu memberikan semangat
dan membantu selama proses pengerjaan skripsi.
6. Terimakasih kepada para dosen dan staf akademik Fakultas Psikologi Universitas
Muhammadiyah Aceh
Namun terlepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa bahwa terdapat
kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengizinkan bagi pembaca
yang ingin memberi kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat
memperbaikinya dan menjadi lebih baik. Akhirnya, semoga tulisan ini dapat memberi
manfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi pembaca.
Wassalam

Banda Aceh, 27 Januari 2021
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