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PENGESAHAN

iii

PERNYATAAN
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MOTTO

Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka
mendatangkan kekurangan saja.
(Amsal 14:23)

Sebab, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi
peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah
ia makan.
(2 Tesalonika 3:10)

Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu,
karena ada upah bagi usahamu!.
(2 Tawarikh 15:7)
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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini teruntuk:

Tuhan YME yang hingga saat ini masih memberikan kenikmatan yang sangat
luar biasa sehingga saat ini saya dapat menuntut ilmu dan mendapatkan banyak
pelajaran yang berharga.
Bapak, Ibu, Adik, dan Saudara yang senantiasa memberikan do’a,
semangat dan dukungan selama proses pengerjaan karya ini.

Dosen wali dan dosen pembimbing Bapak Abdurrohim S.Psi., M.Si serta rekanrekan seperjuangan dalam menyusun skripsi ini yang bersedia meluangkan
waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang
telah memberikan wadah dalam menimba ilmu.
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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan YME, berkat rahmat dan
karunia-Nya yang diberikan kepada peneliti

sehingga peneliti mampu

menyelesaikan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana
Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Peneliti mengakui dalam penyusunan penelitian ini banyak menemui
kendala dan rintangan. Namun berkat dukungan, dorongan, dan do’a, segala
kendala yang berat terasa ringan. Sehingga dengan penuh kerendahan hati peneliti
mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Ruseno Arjanggi, MA. Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi
UNISSULA yang telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan
persetujuan penelitian.
2. Bapak Abdurrohim, S. Psi., M. Si, selaku dosen pembimbing dan dosen
wali. Terimakasih telah memberikan arahan, nasehat, saran, dan semangat
dengan penuh kesabaran kepada peneliti sehingga penelitian dapat
terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Karyawan di perusahaan X kota Semarang yang telah bersedia
menjadi subjek penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian
dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang selama ini telah
memberikan ilmu, arahan, dan nasehat selama peneliti menempuh
perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
5. Seluruh jajaran Staff dan Karyawan Fakultas Psikologi UNISSULA yang
telah memberikan bantuan dan kerja samanya.
6. Bapak Tjahja dan Ibu Wiwik selaku kedua orang tuaku yang senantiasa
memberikan do’a, nasehat, semangat, dan dukungan secara moril mapun
materi untuk kelancaran dan kesuksessanku.
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