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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Noor Vetty Rohhayani 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, 31 Maret  2018 

 

 

 

Noor Vetty Rohhayani 
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MOTTO 

 

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-

orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyta, lalu diberikan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan)” (Surat At-Taubah 9:105) 

 

“Hai kaumku bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan 

bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”(QS. Al-Fushilat 41:5) 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya kecil ini kepersembahkan: 

Sebagai rasa syukur terhadap segala sesuatu yang telah Allah SWT berikan 

dan takdirkan untukku. Karya ini juga kupersembahkan untuk mami dan papi 

yang selalu mendukungku, mendorongku untuk membuka mata bahwa masih 

banyak perjalanan dan rintangan yang harus dapat aku lalui dengan usaha 

dan perjuanganku. Mereka adalah alasan untukku agar selalu berjuang 

menyelesaikan segala ujian dan rintangan yang aku hadapi. Terimakasih mami 

papi love you so much. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Puji syukur kehadirat atas kehadiran Allah atas rahmat, hidayah dan ridho 

yang telah diberikan kepada penulis sehingga karya yang sederhana ini mampu 

penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat S-1 Sarjana 

Psikologi. 

 Penulis mengaku dalam jalannya penulisan ini banyak rintangan yang 

datang, namun berkat bantuan, dukungan, dorongan dan motivasi yang diberikan 

oleh semua pihak secara moril dan materil. Akhirnya dengan penuh kerendahan 

hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada: 

1. Ibu Inhastuti, S.Psi, M.Psi selaku Dekan lama dan Bapak Ruseno Arjanggi, 

MA, Psi selaku Dekan baru Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah 

membantu dalam proses akademik maupun penelitian. 

2. Bapak Abdurrohim, S.Psi, M.Si selaku dosen  pembimbing skripsi yang telah 

selalu sabar mengajarkan kata demi kata, meluangkan waktu, memberikan 

semangat, motivasi, dan perhatiannya serta menjadi pembimbing yang hebat 

sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

3. Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi selaku dosen wali yang senantiasa 

membantu dan memberikan saran kepada penulis, selama penulis mengayam 

pendidikan di Fakultas Psikologi. 

4. Bapak Iptu Murwanto, S.H dan Bapak Bripka Chalis dari Satbrimob Polda 

Jateng yang senantiasa membantu penulis dari awal sampai akhir proses 

penelitian.  

5. Semua anggota brimob yang menjadi responden, yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk dapat membantu penulis. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat 

untuk kini dan nanti. 
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7. Bapak dan Ibu Staff TU serta perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA, 

terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dengan memberikan kemudahan 

dalam pengurusan proses administrasi hingga skripsi ini selesai.  

8. Mami Papi tersayang, yang telah sabar mendidik, menyanyangi dan 

membesarkan serta memberikan seluruhnya kepada penulis dengan penuh 

keringat dan air mata, sehingga penulis tidak mampu untuk mengungkapkan 

kata – kata lain selain terimakasih banyak mami dan papi.  

9. Adikku bontot Fahrool Khanafi, terimakasih untuk selalu sabar, membantu, 

menemani dan selalu memahami keinginan kakaknya. 

10. Teruntuk seseorang yang disana, terimakasih untuk kesabaran, pengertian, 

ketulusan serta motivasi dan semangat yang diberikan padaku. Terimakasih 

selama 3 tahun selalu menemami dalam suka dan duka. Semoga Allah 

mendengarkan doa–doa kita untuk kedepanya dan menjadi partner hidup 

(Inshaallah). 

11. Semua teman–temanku Dini, Reza, Edi, Rizki Dewi, Riski (Inyong) Ririn, 

Novi dan Siska terimakasih untuk semangatnya. Terimakasih telah 

mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu. 

12. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, terimakasih atas bantuan, semangat dan nasehat kalian selama 

penulis menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Psikologi UNISSULA.  

 Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, 

untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna 

penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu psikologi khususnya bidang industri dan organisasi. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 31 Maret 2018 
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