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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Diah Irfiana dengan penuh kejujuran dan

tanggung jawab menyatakan bahwa :

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

memperoleh derajat kesarjanaan disuatu perguruan tinggi manapun

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

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi penyataan ini, maka saya

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut

Semarang, 16 Maret 2017

Yang Menyatakan

Diah Irfiana
30701301265



MOTTO

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam (manusia), Kami

mengangkut mereka (dengan sarana transportasi) di daratan dan di lautan, Kami

memberi mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami melebihkan mereka dengan

kelebihan (keutamaan) atas kebanyakan makhluk lainnya yang telah Kami

ciptakan.” (al-Isra’: 70)

“Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang

menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu

menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (pada

hari kiamat). Segala puji bagi Allah (3x), Allah Maha Besar (3x), Maha Suci

Engkau, ya Allah! Sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku.

Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.”

(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Berdoalah ”Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, dan tidak ada

daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.” (HR. Abu Dawud no. 5097 dan

at-Tirmidzi no. 3426)
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Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat
kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang serta nikmat bisa bertemu
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Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H.Sutrisno dan Ibu Hj.Mushodah dan kedua
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kekuatan dan semangat setiap saat dalam menghadapi segala rintangan perjalanan
selama ini.

Fakultas dan ilmu psikologi yang telah memberiku ilmu tentang bagaimana
memahami indahnya suatu perbedaan yang nyata.

Dosen pembimbing Ibu Erni Agustina yang telah bersedia meluangkan waktu,

pikiran dan tenaganya untuk memberikan banyak ilmu yang sangat berharga dan

membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
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Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala

yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa

menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya, yang penulis beri Judul “Pengaruh

Persepsi Hukuman terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Berkendara

yang Aman di Kota Demak”

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk

bisa memperoleh gelar sarjana pada program S-1 Sarjana Psikologi di Universitas

Islam Sultan Agung Semarang  (UNISSULA).

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat

membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima

kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Ruseno Arjanggi, MA.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi

UNISSULA yang telah membantu dalam proses akademik maupun

penelitian.

2. Ibu Erni Agustina, S.Psi, M.Psi, selaku Dosen pembimbing skripsi dengan

sabar mengarahkan, membantu dan meluangkan waktu serta tanpa rasa

bosan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.

3. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si, selaku Dosen Wali yang dengan

ketulusan dan kesabaran dalam membantu serta memberikan perhatian

selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi UNISSULA

4. Masyarakat Kota Demak yang terhormat, terimakasih atas bantuan untuk

menjadi responden dalam penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen selaku tenaga pengajar di Fakultas Psikologi yang

telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan sebagai bekal kepada

penulis dikemudian hari.

6. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi

UNISSULA, terimakasih atas bantuan dan arahan dalam mengurus proses

administrasi dalam perkuliahan.



7. Bapak H.Sutrisno dan Ibu Hj.Mushodah yang tercinta dan senantiasa

mencintai, melindungi, mengasihi dan mendoakanku dalam penyusunan

Skripsi ini, hingga dengan keihklasan, keridhaan, dan dorongan moral

maupun materialnya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga

beliau dibukakan pintu rahmat, ridha, rizki, dan kebaikan atas beliau, dan
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orang lain karena mendapat ridha dari beliau.
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Athi’ yang tersayang dan senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan

dan selalu mendoakan dengan ikhlas sejak kecil hingga saat ini. Semoga

Allah membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu di dunia maupun di

akhirat.

9. Terimakasih buat sahabat-sahabat terbaik yakni Tri Rejeki Kartikasari,

Anne Putri Lestari, Vita Maulia Rachmah, Distira Andy Liawan atas

bantuan serta doa dan semangat.

10. Terimakasih buat teman seperjuangan, Aizhe Prawestri, Alifia Nisaur

Rohmah, Himatul Ulya, Faidatul Khasanah dan Farida Irsyadi.

11. Keluarga besar TEENAGER (angkatan 2013), terimakasih atas

kebersamaan, kebahagiaan dan pengalaman yang kalian berikan.

12. Semua pihak yang turut membantu, memberi dukungan dan doanya

kepada penulis namun tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

psikologi dan semua yang membaca.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Semarang, 16 Maret 2018
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