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PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Amirul Setianingrum dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini adalah karya saya 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 dituliskan/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 isi pernyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 
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Karya ini kupersembahkan kepada : 

Bapak dan Almh.Ibu tercinta yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, dan 

dukungan. 

Mas, mbak, dan keponakan ku yang selalu memberikan semangat. 

Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, koreksi, nasehat, 

dan semangat yang dengan penuh kesabaran dalam mendampingi selama 

mengerjakan skripsi ini. 

Almamater ku Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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MOTTO 

 

Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Kecuali 

kesepakatan dalam rangka meghalal yang haram atau mengharam yang halal. 

(HR. Abu Daud 3594, Turmudzi 1352, dan dishahihkan al-Albani) 

 

Kepatuhan kepada otoritas yang sah adalah fondasi dari karakter utama. 

(Robert E. Lee) 

 

Kepatuhan adalah refleksi kecerdasan karena sadar dan mampu menghargai 

sesama. 

(SATLANTAS POLRI) 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, 

serta karunia yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan derajat S-1 

Sarjana Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Peneliti menyadari dalam pengerjaan skripsi ini banyak mengalami 

kendala dan rintangan, namun berkat dukungan dan bantuan dari semua pihak 

baik moril maupun materil, sehingga peneliti mampu melewati rintangan dengan 

cukup baik. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan, 

peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., M.A , selaku Dekan Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang membantu kelancaran dan kemudahan dalam perijinan 

penelitian ini. 

2. Ibu Erni Agustina Setiowati, S.Psi., M.Psi selaku Dosen Pembimbing terbaik 

yang senantiasa memberikan bimbingan selama melakukan penelitian ini. 

3. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si., Psi selaku Dosen Wali yang senantiasa membantu, 

memberikan arahan, nasehat serta perhatiannya kepada peneliti selama 

menempuh pendidikan di Psikologi UNISSULA. 

4. Bapak Tri Hardjono, S.Sos, MM, selaku Kepala Kelurahan Tanjung Mas 

yang telah memberikan izin penelitian di Kampung Kebonharjo Semarang. 

5. Bapak Ipda Budi Widiharto selaku PANIT (Perwira Unit Lalu Lintas) Polsek 

Semarang Utara, yang telah memberikan informasi mengenai peraturan 

berlalu lintas serta pelanggaran berlalu lintas di wilayah Semarang Utara. 

6. Seluruh ibu pengendara sepeda motor di RW II,IV,VII, IX, dan X Kampung 

Kebonharjo Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya sekaligus 

bersedia menjadi responden dalam penelitin ini. 
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7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah memberikan 

ilmu, nasehat, serta pengalaman selama peneliti menempuh perkuliahan 

hingga penyelesaian skripsi. 

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA yang senantiasa 

memberikan kemudahan, bantuan, dan fasilitas selama ini. 

9. Bapak dan Almh. Ibu, yang selalu penuh kasih sayang dalam membesarkan 

dan mendidik saya. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga Ibu bahagia di 

surga. Aamiin. 

10. Mas Arif, Mas Astri, Mbak Frida, Mbak Is, dan keponakan ku Atha, Chacha, 

Ara, Sakti, dan Ellanang yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta 

hiburan. 

11. Om, Bulek, dan Saudara-saudara di Semarang yang telah menampung, 

merawat, serta memberikan perhatian kepada saya selama tinggal di 

Semarang. 

12. Sahabat-sahabat Inventory: Putri Novi, Widia, Fikri, Desi, Annita, Semira, 

Nadswas, Wardah, dan Dodi yang senantiasa memberikan nasehat dan 

hiburan sekaligus. Aku sayang kalian. 

13. Teman-teman “diskusi” di kelas dan dimanapun: Desi, Aufa, Rista, dan Putri 

Artika yang senantiasa menjadi sobat diskusi dari berbagai macam hal. 

14. Sahabat saya Wigunita yang senantiasa menjadi tempat persinggahan ketika 

saya balik kampung. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah, 

memberikan semangat, dan dukungan. 

15. PKM Engendering Families, Mbak Salma, Asfirotun, dan Desyia yang telah 

memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman untuk terjun langsung ke 

masyarakat dan Alhamdulillah bisa lolos Hibah Dikti. 

16. LEVIOSA 2015/2016 – 2016/2017 dan BEM Psikologi 2016/2017 – 

2017/2018 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi. 

17. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi yang senantiasa saling 

memberikan semangat. 

18. Teman – teman Kelas A 2015 dan seluruh mahasiswa/i Psikologi Angakatan 

2015, terimakasih atas kerjasama, dukungan, dan motivasinya selama ini. 
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Kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, saya 

menyampaikan banyak terima kasih, atas kebaikan dan kemurahan hari dari 

semua pihak. Saya hanya  dapat mendo’akan dan mnyerahkan kepada Allah SWT 

semoga mendapat balasan yang setimpal baik di sunia mapun di akhirat kelak, 

Aamiin. Peneliti menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari 

berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. 

       

            Semarang,  Agustus 2019 

 

 

 

 

       Amirul Setianingrum 

  


