
PERBEDAAN PENGEMBANGAN KARIR DITINJAU DARI LOCUS OF 

CONTROL BlRO SARPRAS POLDA SUMlIT PADA TABUN 2018 

SKRIPSl 

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi Unh'Cl'Sitas Mcdnn Area Gun.a Memenuhi 
Sebahagian Syarat-syarat Uotuk Mendapatlain Gelar Sarjana Psilcologi 

OLER: 

RIDHO PRA WiRA 

14.860.0019 

FAKUL T AS PSIKOLOGl 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

2019 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



LEMBAR PERNY AT AAN 

Saya menyatalwi bahwa slcripsi yang saya susun, scbagai syaru �peroleh 

gelar sarjma 111<'nlpelc.an hasil karya tulis saya scndiri. Adapun bagian-bagian tmentu 

dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari basil karys orang lain ttlah dituliskan 

swnbemya secarajelu sestlAi dengan norma, kaidllh dan ctib pcnul isan ilmiah. 

Saya berscdia menerima sanksl pencabutan gelar akademik yang saya peroleh 

clan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang bertllku, apabila dikl!l'lludian hari 

ditanukan edanya plagiat dalam slaips"i ini. 

Medan, 09 Januari 2019 

Ridho Prawira 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



JUDUL SKRIPSI 

NAMA MAHASJSWA 
N1M 

JURUSAN 

LEMBAR PENGESAHAN 

: PERBEDAAN PENGEMBANGAN 
KARIR DffiNJAU DARI LOCUS OF 
CONTROL BIRO SARPRAS POLDA 
SUM1JT PADA T AHUN 2018 

:RIDHO PRA WlRA 
: 14.860.0019 

:PSIKOLOOI 

MENYETUJUJ 

KOMJSI PEMBIMBINO 

PEMBIMBING TI 

(Eryanli Novita, S. Psi, M. Psi) 

MENGETAHUJ 

Tanggal Sidang 

09 Janurt 2019 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DJPERTAHANKAN DI DEPAN DEW AN PENOUn SKRIPSI F AK.ULT AS 
PSIKOWGl UNTVERSITAS MEDAN AREA DAN DITERJMA UNlUK 

MEMENUHI SEBAGIAN DARJ SY ARA T-SY ARA T OUNA MEMPEROLEH 

DERAJAT SARJANA (SI) PSCKOLOG! 

DEW AN PENGUJI 

I. Babby Hasmayni S.Psi M.Si 

2. Andy Chandra S.Psi, M.Psi 

PADA TANOOAL 

09 JANUARI 2019 

MENGESAHKAN 

FAKULTAS PSIKOLOOl 

UNJVERSITAS MEDAN AREA 

3. Fnrida Hanwn Siregar, S.Psi, M.Psi 

4. Eryunti Novlta, S. Psi, M. Psi 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



i 
 

PERBEDAAN PENGEMBANGAN KARIR DITINJAU DARI LOCUS OF 

CONTROL  BIRO SARPRAS POLDA SUMUT PADA TAHUN 2018 

 
RIDHO PRAWIRA 

14.860.0019 

 
ABSTRAK 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbedaan 
Pengembangan Karir ditinjau dari Locus of control pada anggota BIRO 
SARPRAS POLDA SUMUT Pada Tahun 2018. Pengambilan sampelnya 
menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 43 Orang. Penelitian ini disusun berdasarkan metode skala Likert 
dengan menggunakan skala pengembangan karir disusun dalam aspek menurut 
Saksono, (2003) yaitu: Kesempatan untuk mencapai suatu berharga, Kesempatan 
untuk mencapai hal baru, Kesempatan untuk membuat pegawai merasa senang, 
Kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan.Alat ukur locus 
of control pertama kali diciptakan oleh Rotter dengan nama internal-external 
Scale (I-E Scale), kemudian Levenson (1972) mengembangkannya menjadi skala 
IPC atau Skala Internal (I), Powerfull Others (P) dan Chance (C). Berdasarkan 
analisis data, maka diperoleh hasil sebagai berikut :1) Ada perbedaan 
pengembangan karir ditinjau dari locus of control. Hasil ini diketahui dengan 
melihat nilai atau koefisien perbedaan memiliki signifikansi 0,000 < 0,050, hal ini 
berarti nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian 
maka hipotesis yang berbunyi ada perbedaan pengembangan karir ditinjau dari 
locus of control, dinyatakan diterima. 2)Hipotesis yang diajukan diterima yaitu 
ada perbedaan pengembangan karir ditinjau dari locus of control diasumsikan: 
bahwa pengembangan karir locus of control internal lebih tinggi daripada 
pengembangan karir locus of control eksternal . 3)Berdasarkan perbandingan 
kedua nilai rata-rata (hipotetik dan empirik), maka dapat dinyatakan 
pengembangan karir locus of control internal  sangat tinggi dan locus of control 
eksternal memiliki pengembangan karir rendah. 

 
Kata kunci : Pengembangan Karir, Locus of control 
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THE DIFFERENCE OF CAREER DEVELOPMENT REVIEWED FROM 

LOCUS OF CONTROL OF THE NORTH POLDA POLICY BUREAU 

SARPRAS IN 2018 

RIDHO PRAWIRA 

14.860.0019 

 

ABSTRACT 

 

Basically this study aims to determine the differences in career development in 
terms of locus of control in members of the North Sumatra Regional Police 
SARPRAS SARRAS in 2018. The sampling used was purposive sampling 
technique. The number of samples in this study were 43 people. This research was 
compiled based on the Likert scale method using the scale of career development 
arranged in aspects according to Saksono, (2003), namely: Opportunities to 
achieve a value, Opportunity to achieve new things, Opportunities to make 
employees feel happy, Opportunities to develop skills and abilities. measuring 
locus of control was first created by Rotter with the name internal-external Scale 
(IE Scale), then Levenson (1972) developed it into a scale of IPC or Internal 
Scale (I), Powerful Others (P) and Chance (C). Based on data analysis, the 
following results are obtained: 1) There are differences in career development in 
terms of locus of control. This result is known by looking at the value or 
coefficient of difference has a significance of 0,000 <0,050, this means that the 
significance value obtained is smaller than 0,050. Thus the hypothesis which says 
there are differences in career development in terms of locus of control, is 
declared acceptable. 2) The proposed hypothesis is accepted namely there are 
differences in career development in terms of assumed locus of control: that the 
development of an internal career locus of control is higher than the development 
of an external career locus of control. 3) Based on the comparison of the two 
average values (hypothetical and empirical), it can be stated that the development 
of an internal career locus of control is very high and external locus of control 
has a low career development. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengadakan bermacam-macam 

aktivitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang 

dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti suatu tugas yang diakhiri dengan buah 

karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Faktor pendorong 

penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus 

dipenuhi.  

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat 

besar dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja merupakan pelaksana 

pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan yang 

semakin baik. Oleh karena itu, upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya 

yang dapat timbul selama bekerja merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. 

Dengan perlindungan tersebut diharapkan tenaga kerja dapat bekerja dengan aman 

dan nyaman sehingga gairah/ semangat kerja dapat meningkat dan pada akhirnya 

produktivitas kerja juga akan meningkat. 

Dunia kerja terdapat dalam kehidupan manusia. Dunia kerja  merupakan 

kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan  sebuah batasan yang 

relatif dapat diidentifikasi, bekerja secara terus-menerus untuk mencapai tujuan 

tertentu. Secara eksplisit, definisi tersebut mengasumsikan kebutuhan untuk 

mengkoordinasikan  pola interaksi manusianya.  
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Seorang akan bekerja dengan produktif jika ia memiliki ketrampilan yang 

disyaratkan, karakteristik yang baik serta mendapat dukungan dari manajemen 

dan tersedianya sumber daya untuk menghasilkan prestasi kerja yang baik. 

Kebutuhan dan keinginan sebagai SDM juga harus didukung oleh perusahaan agar 

dapat termotivasi untuk berkinerja baik dan merasa puas atas hasil kerjanya. 

Berhasilnya sebuah organisasi ataupun perusahaan akan terwujud dengan adanya 

komitmen terhadap organisasi. 

Pengembangan karir (menurut Nawawi 2010), pengembangan karir adalah 

suatu rangkaian (urutan) posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama 

masa kehidupan tertentu. Pengertian ini menempatkan posisi/jabatan seseorang 

pekerja di lingkungan suatu organisasi/perusahaan, sebagai bagian rangkaian dari 

posisi/jabatan yang ditempatinya selama masa kehidupannya. 

Menurut Super (dikutip Coertse & Schepers, 2012) tahap-tahap 

perkembangan karir terdiri dari: Growth (4-15tahun) Pada tahap ini individu 

ditandai dengan perkembangan kapasitas, sikap, minat, dan kebutuhan yang 

terkait dengan konsep diri. Exploration (15-24 tahun) Pada tahap ini individu 

banyak melakukan pencarian tentang karir apa yang sesuai dengan dirinya, 

merencanakan masa depan dengan menggunakan informasi dari diri sendiri dan 

dari pekerjan. Individu mulai mengenali diri sendiri melalui minat,kemampuan, 

dan nilai. Individu akan mengembangkan pemahaman diri, mengidentifikasi 

pilihan pekerjaan yang sesuai, dan menentukan tujuan masa depan yang sementara 

tetapi dapat diandalkan. Individu juga akan menentukan pilihan melalui 

kemampuan yang dimiliki untuk membuat keputusan dengan memilih di antara 

alternatif pekerjaan yang sesuai. Establishment (25-44 tahun) Pada tahap ini 
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individu mulai memasuki dunia kerja yang sesuai dengan dirinya dan bekerja 

keras untuk mempertahankan pekerjaan tersebut. Masa ini merupakan masa paling 

produktif dan kreatif. Maintenance (45-64 tahun) Individu pada tahap ini telah 

menetapkan pilihan pada satu bidang karir, fokus mempertahankan posisi melalui 

persaingan dengan rekan kerja yang lebih muda dan menjaga posisi tersebut 

dengan pengetahuan yang baru. Decline (65 tahun ke atas) Individu pada tahap ini 

mulai mempertimbangkan masa pra-pensiun, hasil kerja, dan akhirnya pensiun. 

Hal ini dikarenakan berkurang kekuatan mental dan fisik sehingga menyebabkan 

perubahan aktivitas kerja. Hal ini didukung dengan hasil wawancara: 

“Kalau bicara pengembangan karir di tempat kami ini rata-rata sesuai 
prosedur yang sudah ditentukan, kalo kita sanggup ya bagus karir kita kalo gak ya 
disitu-situ aja” (Wawancara Interpersonal) 
 

Biro Sarpras Polda Sumut mengadakan selekse pengembangan karir setiap 

6 bulan sekali dengan criteria kerja seperti: kemampuan mengarahkan sesama 

anggota polri, kemampuan melaksanakan kerja sama dan hubungan baik sesama 

anggota polri, kemampuan mengutarakan ide dan pendapat, kemampuan 

mengendalikan emosi, kemampuan bersifat jujur dan konsisten, kemampuan 

menempatkan diri pada posisi orang lain, kemampuan melaksanakan proses 

administrasi, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan pengawasan. 

Selain hasil wawancara, peneliti juga melakukan observasi di Biro Sarpras 

Polda Sumut yang terkait dalam pengembangan karir para anggota Sarpras. Dalam 

organisasi kepolisian digunakan sistem hierarki yang bertujuan untuk menjaga 

agar perintah dari atas dapat dilaksanakan dengan baik dan juga sebagai sistem 

pengendalian. Hierarki berbanding lurus dengan karier, ditandai dengan pangkat. 

Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), setelah 4 tahun menjadi, Brigadir Polisi Satu 
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(BRIPTU), setelah 4 tahun menjadi, BRIGADIR, setelah 4 tahun menjadi, 

Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA), setelah 5 tahun menjadi, Ajun Inspektur Dua 

(AIPDA), setelah 2 tahun menjadi, Ajun Inspektur Satu (AIPTU). Ini adalah 

pangkat tertinggi di golongan BINTARA. Kalau perwira pangkatnya dibagi tiga 

golongan, yaitu PAMA (Perwira Pertama), PAMEN (Perwira Menengah), dan 

PATI (Perwira Tinggi). PAMA terdiri dari: Inspektur Polisi Dua (IPDA), setelah 

3 tahun menjadi, Inspektur Polisi Satu (IPTU), setelah 6 tahun menjadi, AKP, 

setelah 2 tahun menjadi. PAMEN terdiri dari: Komisaris Polisi (KOMPOL), Ajun 

Komisaris Besar Polisi (AKBP), Komisaris Besar Polisi (KOMBES). PATI terdiri 

dari: Brigadir Jenderal Polisi (BRIGJEN), Inspektur Jenderal Polisi (IRJEN), 

Komisaris Jenderal Polisi (KOMJEN), Jenderal Polisi. Patut diperhatikan adalah, 

di atas pangkat KOMPOL hingga JENDERAL, lamanya kenaikan pangkat 

tersebut menyesuaikan pendidikan, prestasi, jabatan, dan hasil assessment, dan 

apabila anggota melakukan kesalahan, maka kenaikan pangkat akan di tunda 

selama 2 periode (1 tahun).  

Dalam melakukan kegiatan kerja para anggota terlihat santai dalam 

menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Setiap anggota sudah memiliki 

bagian kerjanya akan tetapi, ada beberapa anggota yang mengaku ingin 

mengembangkan karirnya untuk lebih baik lagi, anggota merasa tidak nyaman 

dengan posisinya saat ini karena tidak sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan 

mereka terhadap suatu bidang pekerjaan. Polda Sumut rutin mengadakan 

pelatihan, guna membantu para anggota agar bisa mengasah dan memperdalam 

ilmu pengetahuannya terkait dengan bagian-bagian pekerjaan yang sesuai dengan 

keyakinan serta harapan yang dimiliki. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



5 
 

Menurut Naidoo (Shasha Dwi Harumi, 2010) terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi pengembangan karir seseorang yaitu Locus of control. Hasil 

penilitian Dhillon dan Kaur (2005) menunjukkan bahwa individu dengan tingkat 

pengembangan karir yang baik cenderung memiliki orientasi locus of control 

internal. Taganing (2007) juga menambahkan bahwa individu dengan locus of 

control internal, ketika dihadapkan pada pemilihan karir, maka akan melakukan 

usaha untuk mengenal diri, mencari tahu tentang pekerjaan dan langkah-langkah 

pendidikan, serta berusaha mengatasi masalah yang dihadapi. Hal tersebut akan 

membuat pengembangan karir individu menjadi tinggi. 

 Istilah locus of control muncul dalam teori social learning Rotter yang 

mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

belajar, salah satunya adalah expectancy yang artinya ekspektasi atau harapan 

seseorang bahwa reinforcement akan muncul dalam situasi tertentu. Konsep 

expectancy inilah yang yang melahirkan istilah locus of control. Locus of control 

adalah sikap, keyakinan atau harapan umum tentang hubungan kausal antara 

perilaku seseorang dan konsekuensinya (Rotter, 1966); harapan umum yang 

mengacu pada keyakinan seseorang bahwa ia dapat atau tidak dapat mengontrol 

kehidupannya (Feist, 2008). 

Locus of control merupakan sebuah konsep yang menggambarkan persepsi 

seseorang tentang tanggung jawab atas kejadian-kejadian dalam hidupnya (Larsen 

& Buss, 2010). Locus of control adalah konstruk psikologis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi persepsi afektif seseorang dalam hal kontrol diri terhadap 

lingkungan eksternal dan tingkat tanggung jawab. 
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Gambaran fenomena pada SARPRAS POLDA SUMUT yaitu para 

anggota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

Rosarpras menyelenggarakan fungsi, pembinaan Sarpras dalam lingkungan Polda, 

penyusunan rencana kebutuhan pembangunan fasilitas dan konstruksi peralatan. 

Pembangunan fasilitas dan konstruksi serta pengadaan materiil logistik sesuai 

program dan lingkup batas kewenangannya. Perencanaan, pengadminsitrasian, 

dan penatausahaan SIMAK BMN dan keuangan; penyimpanan, pemeliharaan, 

perbaikan, dan pendistribusian meteriil logistik serta perbekalan umum. 

Penginventarisasian seluruh materiil logistik dan aset Polri dalam lingkungan. 

Fungsi standar operasional prosedur di bidang pelayanan baik untuk tingkat pusat 

maupun kewilayahan dalam upaya mewujudkan pelayanan kepada anggota Polri 

dan PNS yang prosedural,cepat, murah, terjangkau dan terukur serta dapat di 

pertanggung jawabkan. 

Para anggota yang memiliki locus of control internal ditandai dengan 

anggota menyelesaikan pekerjaan dengan giat, Memiliki ide yang akan 

disumbangkan kepada organisasi, bekerja tanpa disuruh, selalu berusaha untuk 

menemukan pemecahan masalah, selalu mencoba untuk berfikir seefektif 

mungkin, selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin 

berhasil. Beberapa anggota terlihat memiliki locus of control internal karena 

anggota terlihat inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan, anggota memiliki 

semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya, mereka sigap dan tanggap dalam 

melakukan kegiatan kerja baik di dalam maupun diluar kantor. Dalam kaitannya 

dengan pengembangan karir, anggota yang memiliki locus of control internal 

tidak bergantung pada assessment yang dibuat oleh POLDA, anggota tetap 
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bekerja dengan baik setiap saat, tidak hanya sewaktu pengadaan peningkatan 

dalam pengembangan karir, sedangkan anggota yang memiliki locus of control 

ekstrenal cenderung tidak mau berusaha meskipun peningkatan pengembangan 

karir dilaksanakan, anggota hanya pasrah dan tidak memiliki inisiatif. 

Dari beberapa paparan teori dan fenomena yang sejalan dalam penelitian 

ini, peneliti tertarik mengambil judul : Perbedaan Pengembangan Karir Ditinjau 

Dari Locuf Of Control  BIRO SARPRAS POLDA SUMUT Pada Tahun 2018. 

 
 
B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang terjadi di Biro Sarpras Polda Sumut 

yang terkait dalam pengembangan karir para anggota Sarpras dalam melakukan 

kegiatan kerja para anggota terlihat santai dalam menyelesaikan pekerjaannya 

masing-masing. Setiap anggota sudah memiliki bagian kerjanya akan tetapi, ada 

beberapa anggota yang mengaku ingin mengembangkan karirnya untuk lebih baik 

lagi, anggota merasa tidak nyaman dengan posisinya saat ini karena tidak sesuai 

dengan kemampuan dan ketertarikan mereka terhadap suatu bidang pekerjaan.  

Sebahagian anggota tidak memiliki locus of control yang baik karena 

anggota terlihat Kurang memiliki inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan, Mudah 

menyerah, kurang suka berusaha karena mereka percaya bahwa faktor luarlah 

yang mengontrol, Kurang mencari informasi, Mempunyai harapan bahwa ada 

sedikit korelasi antara usaha dan kesuksesan, dan Lebih mudah dipengaruhi dan 

tergantung pada petunjuk orang lain. 
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C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti 

agar penelitian menjadi lebih terfokus dan dapat menjawab permasalahan 

penelitian dengan lebih efektif dan efisien. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pengembangan karir pada anggota 

SARPRAS POLDA SUMUT berdasarkan Locus of Control Pada Tahun 2018. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: apakah ada  Perbedaan Pengembangan Karir ditinjau dari Locus of control 

pada anggota BIRO SARPRAS POLDA SUMUT Pada Tahun 2018? 

 
 
E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Perbedaan Pengembangan Karir 

ditinjau dari Locus of control pada anggota BIRO SARPRAS POLDA SUMUT 

Pada Tahun 2018. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis  

Penelitian ini dapat dijadikan usaha pemahaman tentang Perbedaan 

Pengembangan Karir ditinjau dari Locus of control pada anggota BIRO 

SARPRAS POLDA SUMUT, dan memberikan konstribusi bagi pengembangan 

ilmu psikologi khusunya di bidang Psikologi Industri dan Organisasi dalam 

mengelola sumber daya manusia yang lebih berkualitas. 
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2. Manfaat  praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 

pada organisasi, untuk mengetahui Perbedaan Pengembangan Karir ditinjau dari 

Locus of control pada anggota BIRO SARPRAS POLDA SUMUT, sehingga bila 

locus of control yang tinggi tetap dapat terjadi tingginya pengembangan karir pada 

anggota BIRO SARPRAS POLDA SUMUT 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Pengertian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas : 

a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

b. Pegawai Negeri Sipil. 

Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 

Pasal 21 (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai 

berikut : 

a. warga negara Indonesia 

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang 

sederajat 

e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun 

f. sehat jasmani dan rohani 

g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan 

h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela 

i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



11 
 

 
 

Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Pasal 22 (1) Sebelum 

diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon 

anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah 

atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Ketentuan mengenai 

tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.  

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai 

berikut : "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : bahwa saya, untuk diangkat 

menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat 

sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

serta Pemerintah yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, 

kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi 

kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan 

masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau 

golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya 

atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan 

jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah 
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dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya 

dengan pekerjaan saya". 

Pasal 24 (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani 

dinas keanggotaan dengan ikatan dinas. (2),Ketentuan mengenai ikatan dinas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Presiden. Pasal 25 (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai 

keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. (2) Ketentuan 

mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.  

Pasal 26 (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. (2) Ketentuan 

mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (1) Untuk membina persatuan dan 

kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan 

disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Ketentuan mengenai 

peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 28 (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam 

kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih 

dan dipilih. (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki 

jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas 

kepolisian. Pasal 29 (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk 
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pada kekuasaan peradilan umum. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 30 (1) Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau 

tidak dengan hormat. (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang 

memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat 

dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. (3) Pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dismpulkan bahwa anggota kepolisian 

republic Indonesia adalah individual yang bekerja dalam suatu lembaga kepolisian 

yang berlatarbelakang pendidikan kepolisian Negara. 

 

B. Pengembangan Karir 

1. Pengertian Pengembangan Karir  

Pengertian pengembangan karir (menurut Nawawi 2010), pengembangan 

karir adalah suatu rangkaian (urutan) posisi atau jabatan yang ditempati seseorang 

selama masa kehidupan tertentu. Pengertian ini menempatkan posisi/jabatan 

seseorang pekerja di lingkungan suatu organisasi/perusahaan, sebagai bagian 

rangkaian dari posisi/jabatan yang ditempatinya selama masa kehidupannya. 

Menurut Saksono (2003) juga mengatakan bahwa dalam perkembangan 

karir seseorang terdapat tugas-tugas perkembangan karir yang harus dilalui 

seseorang. Keberhasilan dan kesiapan seseorang untuk bernegosiasi dan membuat 

keputusan-keputusan karir sesuai dengan tahap perkembangan karirnya 
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Selanjutnya Andrew J. Fubrin yang dikutip dari Mangkunegara (2011), 

berpendapat bahwa pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang 

membantu pegawai-pegawai merencanakan karier masa depan mereka di 

perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat 

mengembangkan diri secara maksimum. 

Menurut Siagian (2009) mendefinisikan kematangan karir sebagai 

kesiapan kognitif dan afektif dari individu untuk mengatasi tugas-tugas 

perkembangan yang dihadapkan kepadanya, karena perkembangan biologis dan 

sosialnya serta harapan dari orang-orang dalam masyarakat yang telah mencapai 

tahapan perkembangan tertentu. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus 

pengembangan karier adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi seiring 

penamabahan usia pegawai. Perkembangan kemampuan mental pegawai telah 

berlangsung selama seseorang menjadi pekerja pada sebuah organisasi yang 

terwujud melalui pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. 

Berdasarkan uraian di atas  dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir 

adalah dimana pekerja dan organisasi atau perusahaan mempunyai peran masing-

masing dalam usaha pengembangan karir. Pekerja mempunyai tugas berupa 

perencanaan karir dan organisasi atau perusahaan mempunya tugas memberikan 

bantuan berupa program-program pengembangan karir, agar pekerja yang 

potensial dapat mencapai setiap jenjang karir sejalan dengan usaha mewujudkan 

perencanaan karirnya 
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karir 

Menurut Naidoo (dalam Shasha Dwi Harumi, 2010) terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi pengembangan karir seseorang yaitu: 

a. Educational level 

Pengembangan karir individu dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin tinggi pula tingkat pengembangan karirnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat pengembangan karirnya meningkat seiring 

dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi. 

b. Race ethnicity 

Kelompok minoritas sering dikaitkan dengan kematangan karir 

yang rendah. Kelompok minoritas memiliki tingkat pengembangan karir 

yang lebih rendah dibanding kelompok mayoritas. 

c. Social economy status 

Individu yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah 

kebawah menunjukkan nilai pengembangan karir yang rendah. Hal ini 

ditandai dengan kurangnya akses terhadap informasi tentang pekerjaan dan 

anggapan akan rendahnya kesempatan kerja. 

d. Work salience 

Pentingnya suatu pekerjaan akan mempengaruhi individu dalam 

membuat pilihan tentang pekerjaan, kepuasan kerja yang merujuk pada 

komitmen kerja, serta pengembangan karir pada individu tersebut. 
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e. Gender 

Wanita memiliki nilai pengembangan karir yang lebih rendah 

dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena wanita lebih 

rentan dalam memandang konflik peran sebagai hambatan dalam proses 

perkembangan karir, dan kurang mampu untuk membuat keputusan karir 

yang tepat dibandingkan laki-laki. 

f. Locus of control 

Hasil penilitian Dhillon dan Kaur (2005) menunjukkan bahwa 

individu dengan tingkat pengembangan karir yang baik cenderung 

memiliki orientasi locus of control internal. Taganing (2007) juga 

menambahkan bahwa individu dengan locus of control internal, ketika 

dihadapkan pada pemilihan karir, maka akan melakukan usaha untuk 

mengenal diri, mencari tahu tentang pekerjaan dan langkah-langkah 

pendidikan, serta berusaha mengatasi masalah yang dihadapi. Hal tersebut 

akan membuat pengembangan karir individu menjadi tinggi. 

Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir dibagi menjadi 2 yakni 

internal locus of control dan eksternal locus of control (Zulkaida, 2007).  

a. Internal locus of control merupakan keyakinan individu dalam 

memandang faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan yang 

dialami, termasuk hadiah dan hukuman yang diterimanya. 

b. Eksternal locus of control memiliki keyakinan bahwa pengendali dari 

segala aspek dalam kehidupannya dan penguat yang diterimanya 

adalah keberuntungan, nasib, atau kendali orang lain dari luar dirinya.  
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Menurut Fatimah (2006) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan karir yaitu: 

a. Faktor sosial ekonomi 

Di dalam kehidupan orang dewasa, bekerja merupakan suatu hal 

yang sangat pokok guna mengisi sebagian besar waktunya, menuntut 

sebagian besar pikirannya, dan menyentuh sebagian besar perasaannya. 

Melalaui pekerjaannya, seseorang dapat mememnuhi kebutuhan 

masyarakat, mendapat imbalan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya 

sendiri, menciptakan identitas diri, dan menimbulkan harga diri. 

b. Faktor lingkungan 

Dalam faktor lingkungan pengembangan karir meliputi faktor-

faktor sosial atau faktor yang berasal dari luar diri individu seperti 

lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat . 

c. Faktor pandangan hidup 

Dalam karir seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di 

antaranya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang 

barasal dari diri individu sendiri, yang meliputi intelegensi,kepribadian 

serta potensi-potensi lainya.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembangan karir adalah prestasi kerja , pengenalan oleh pihak 

lain, kesetiaan pada organisasi, pembimbing sponsor pembimbing, dukungan para 

bawahan, kesempatan untuk tumbuh, pengunduran diri, kesempatan, pengunduran 

diri, social ekonomi, lingkungan, pandangan hidup. 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



18 
 

 
 

3. Aspek – aspek yang Mempengaruhi Pengembangan Karir 

Menurut Saksono, (2003) aspek yang dinilai dalam pengembangan karier 

adalah sebagai berikut: 

a. Kesempatan untuk mencapai suatu yang berharga Parameter yang 

diukur adalah: promosi jabatan, adil dalam berkarir dan mendapatkan 

informasi peluang promosi. Pengembangan karir pada aspek ini 

seperti: karyawan diberikan kesempatan untuk mengikuti kompetensi 

dalam setiap triwulan. 

b. Kesempatan untuk mencapai hal baru Parameter yang diukur adalah: 

kesempatan mengembangkan pengetahuan inovasi dan kreativitas. 

Pengembangan karir pada aspek ini seperti: karyawan memiliki 

kesempatan untuk memperdalam ilmu pengetahuannya terkait tentang 

ilmu perkebunan dalam mengatasi masalah pada system produksi 

hingga hasil yang didapatkan. 

c. Kesempatan untuk membuat pegawai merasa senang Parameter yang 

diukur adalah: kesempatan memilih pekerjaan sesuai dengan 

kesenangan dan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan cara 

masing-masing. Pengembangan karir pada aspek ini seperti: karyawan 

diberikan uji analisis jabatan sehingga posisi yang diduduki karyawan 

memang sesuai dengan kemampuannya berdasarkan hasil penilaian 

kinerja. 

d. Kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan 

Parameter yang diukur adalah: kesempatan mengikuti diklat, seminar 

secara adil dan merata. Pengembangan karir pada aspek ini seperti: 
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karyawan diberikan pembekalan dalam mengikuti pelatihan secara 

umum. 

Indikator pengembangan karir menurut Faustino Cardoso Gomes (2003, 

dalam Nurcahyo, 2012) adalah :  

a. Perencanaan karir  

b. Kesesuaian minat dan keahlian dengan pekerjaan 

c.  Peluang pengembangan karir di dalam perusahaan  

d. Kejelasan rencana karir jangka panjang dan jangka pendek  

e. Manajemen karir 

f. Mengintegrasikan dengan perencanaan sumber daya manusia 

g. Menyebarkan informasi karir 

h. Publikasi lowongan pekerjaan  

i. Pendidikan dan pelatihan  

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek 

pengembangan karir yaitu : perencanaan karir, kesuaian minat, manajemen karir, 

menyebarkan informasi karir, dan lowongan pekerjaan.  

 

4. Tahap Pengembangan Karir 

Menurut Super (dikutip Coertse & Schepers, 2012) tahap-tahap 

perkembangan karir terdiri dari:  

a. Growth (4-15tahun)  

Pada tahap ini individu ditandai dengan perkembangan kapasitas, 

sikap, minat, dan kebutuhan yang terkait dengan konsep diri. Konsep diri 

yang dimiliki individu terbentuk melalui identifikasi terhadap figur-figur 
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keluarga dan lingkungan sekolah. Pada awalnya, anak-anak mengamati  

lingkungan untuk mendapatkan informasi mengenai dunia kerja dan 

menggunakan rasa penasaran untuk mengetahui minat. Seiring berjalannya 

waktu, rasa penasaran dapat mengembangkan kompetensi untuk 

mengendalikan lingkungan dan kemampuan untuk membuat keputusan. 

Disamping itu, melalui tahap ini, anak-anak dapat mengenali pentingnya 

perencanaan masa depan dan memilih pekerjaan. 

b. Exploration (15-24 tahun)  

Pada tahap ini individu banyak melakukan pencarian tentang karir 

apa yang sesuai dengan dirinya, merencanakan masa depan dengan 

menggunakan informasi dari diri sendiri dan dari pekerjan. Individu mulai 

mengenali diri sendiri melalui minat,kemampuan, dan nilai. Individu akan 

mengembangkan pemahaman diri, mengidentifikasi pilihan pekerjaan 

yang sesuai, dan menentukan tujuan masa depan yang sementara tetapi 

dapat diandalkan. Individu juga akan menentukan pilihan melalui 

kemampuan yang dimiliki untuk membuat keputusan dengan memilih di 

antara alternatif pekerjaan yang sesuai. 

c. Establishment (25-44 tahun)  

Pada tahap ini individu mulai memasuki dunia kerja yang sesuai 

dengan dirinya dan bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaan 

tersebut. Masa ini merupakan masa paling produktif dan kreatif. 

d. Maintenance (45-64 tahun)  

Individu pada tahap ini telah menetapkan pilihan pada satu bidang 

karir, fokus mempertahankan posisi melalui persaingan dengan rekan kerja 
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yang lebih muda dan menjaga posisi tersebut dengan pengetahuan yang 

baru. 

e. Decline (65 tahunke atas)  

Individu pada tahap ini mulai mempertimbangkan masa pra-

pensiun, hasil kerja, dan akhirnya pensiun. Hal ini dikarenakan berkurang 

kekuatan mental dan fisik sehingga menyebabkan perubahan aktivitas 

kerja.  

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tahap 

pengembangan karir adalah perkembangan kapasitas, melakukan pencarian 

tentang karir, mulai memasuki dunia kerja, menetapkan pilihan pada satu bidang 

karir, dan mempertimbangkan masa pra-pensiun. 

 

C. Locus Of Control 

1. Pengertian Locus Of Control 

Istilah locus of control muncul dalam teori social learning Rotter yang 

mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

belajar, salah satunya adalah expectancy yang artinya ekspektasi atau harapan 

seseorang bahwa reinforcement akan muncul dalam situasi tertentu. Konsep 

expectancy inilah yang yang melahirkan istilah locus of control. Locus of control 

adalah sikap, keyakinan atau harapan umum tentang hubungan kausal antara 

perilaku seseorang dan konsekuensinya (Rotter, 1966); harapan umum yang 

mengacu pada keyakinan seseorang bahwa ia dapat atau tidak dapat mengontrol 

kehidupannya (Feist, 2008). 
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Locus of control merupakan sebuah konsep yang menggambarkan persepsi 

seseorang tentang tanggung jawab atas kejadian-kejadian dalam hidupnya (Larsen 

& Buss, 2010). Locus of control adalah konstruk psikologis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi persepsi afektif seseorang dalam hal kontrol diri terhadap 

lingkungan eksternal dan tingkat tanggung jawab. 

Menurut Forte (2005), locus of control mengacu pada kondisi dimana 

individu mengatribusikan kesuksesan dan kegagalan mereka. Ia juga mengatakan 

bahwa ketika orang-orang mempersepsikan locus of control tersebut berada dalam 

dirinya sendiri, mereka akan menghasilkan achievement atau pencapaian yang 

lebih besar dalam hidup mereka dikarenakan mereka merasa potensi mereka 

benar-benar dapat dimanfaatkan sehingga mereka menjadi lebih kreatif dan 

produktif. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa locus of 

control adalah sebuah keyakinan seseorang tentang keberadaan kontrol dirinya, 

dan seberapa besar kontrol yang dimilikinya terhadap keberhasilan dan kegagalan 

yang dialaminya serta situasi atau kejadian yang ada di dalam kehidupannya. 

 
2. Dimensi Locus of Control 

Sebagian orang cenderung menganggap kesuksesan sebagai 

keberuntungan atau kesempatan, sedangkan sisanya memiliki sense kontrol 

personal. Berdasarkan penjelasan diatas, locus of control dibagi menjadi dua 

dimensi, yaitu: 

a. Locus of control eksternal 

Rotter (1990) menyatakan bahwa locus of control eksternal adalah 

sejauh mana seseorang mengharapkan dan meyakini bahwa reinforcement 
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atau hasil yang ada dipengaruhi oleh kesempatan, atau keberuntungan, 

takdir, kekuatan lain atau hal-hal yang tidak menentu atau tidak dapat 

dikontrol. Orang seperti ini yakin bahwa dirinya tidak memiliki kontrol 

penuh atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Orang yang memiliki locus of 

control eksternal mempercayai bahwa sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya 

dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya. Ketika orang dengan locus of 

control eksternal mencapai kesuksesan atau kegagalan maka akan 

beranggapan bahwa semua itu terjadi bukan karena dirinya. Misal seorang 

mahasiswa mendapatkan nilai ujian yang tinggi, ia akan menganggap 

pencapaian itu merupakan keberuntungan semata. Mungkin saja ia menilai 

soal ujian terlalu mudah atau ia berpendapat bahwa dosen berbaik hati 

memberikan nilai yang tinggi. Jika ia mendapatkan nilai yang rendah, maka ia 

akan menyalahkan situasi atau menganggap bahwa kegagalannya merupakan 

takdir. Kemungkinan ia akan beranggapan bahwa dosen tidak mau 

memberikan nilai yang tinggi, atau mungkin ia menganggap situasi saat 

belajar atau saat ujian tidak kondusif sehingga mengganggu konsentrasinya 

dan mungkin juga ia menganggap bahwa nasibnya memang kurang baik. 

b. Locus of control internal 

Rotter (1990) menyatakan bahwa locus of control internal adalah 

sejauh mana seseorang mengharapkan dan meyakini bahwa sebuah 

reinforcement atau hasil dari perilaku mereka adalah tergantung pada 

perilaku atau karakterisrik personal mereka sendiri. Orang yang memiliki 

locus of control internal yakin bahwa dirinya bertanggung jawab dan 

memiliki kontrol atas kejadian-kejadian yang dialaminya. Individu dengan 

locus of control internal meyakini bahwa kesuksesan atau kegagalannya 
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merupakan buah dari perilakunya sendiri. Saat ia sukses dalam pekerjaan, 

maka sangat mungkin bahwa ia akan beranggapan dirinya memang memiliki 

skill yang baik dan karena ia sudah bekerja keras. Begitu pula saat mengalami 

kegagalan, ia akan beranggapan bahwa usaha yang dilakukannya mungkin 

belum maksimal sehingga tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Hal yang 

perlu diperhatikan adalah dengan adanya pembagian dimensi locus of control, 

bukan berarti setiap orang hanya memiliki satu locus of control saja karena 

sifatnya kontinuum (Ghufron & Risnawita, 2008).  

Berdasarkan teori-teori yang ada, banyak orang berpikiran bahwa tingginya 

skor locus of control internal pada seseorang merupakan karakteristik yang diidamkan 

dan sebaliknya untuk locus of control ekstenal. Feist (2008) menyatakan bahwa tinggi 

skor yang terlalu ekstrim pada dua dimensi tersebut pada dasarnya tidak baik. Locus 

of control eksternal yang terlalu tinggi bisa mengarah pada keputusasaan dan apati 

sedangkan locus of control internal yang terlalu tinggi dapat membuat seseorang 

merasa bertanggung jawab atas segala hal termasuk yang memang berada diluar 

kendali mereka. Menurut Feist & Feist (2008), locus of control yang sehat adalah 

ketika skor berada ditengah kedua dimensi tetapi condong ke arah internal. 

 
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Locus Of Control 

Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya 

locus of control, karena locus of control terbentuk sejak masa kanak-kanak dan 

semakin dewasa, seseorang akan menjadi semakin internal (Schultz, 2005). Serin, 

Serin & Sahin (2010); Schultz (2005), menyatakan bahwa locus of control setiap 

orang biasa berbeda dlihat dari jenis kelamin dan status sosio-ekonomi. Orang-

orang dengan status sosio-ekonomi rendah cenderung mengembangkan locus of 
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control eksternal dan sebaliknya untuk orang-orang yang status sosio ekonominya 

tinggi. 

Latar belakang dan lingkungan keluarga juga berperan dalam 

pembentukan locus of control. Anak yang tidak memiliki role model lakilaki 

dalam keluarganya (Schultz, 2005) dan anak yang tidak tinggal bersama 

keluarganya (Serin dkk, 2010) cenderung mengembangkan locus of control 

eksternal. Pola asuh orang tua yang tidak otoriter, suportif, disiplin, dan 

menekankan reinforcement positif memungkinkan anak untuk membentuk locus 

of control internal pada dirinya (Schultz , 2005). 

 
4. Karakteristik Locus Of Control 

Menurut Crider (2003) perbedaan karakteristik antara locus of control 

internal dan eksternal adalah sebagai berikut: 

a. Locus of control internal 

1) Suka bekerja keras 

2) Memiliki insiatif yang tinggi 

3) Selalu berusaha untuk menemukan pemecahan masalah 

4) Selalu mencoba untuk berfikir seefektif mungkin 

5) Selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin 

berhasil. 

b. Locus of control external 

1) Kurang memiliki inisiatif 

2) Mudah menyerah, kurang suka berusaha karena mereka percaya 

bahwa faktor luarlah yang mengontrol 
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3) Kurang mencari informasi 

4) Mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan 

kesuksesan 

5) Lebih mudah dipengaruhi dan tergantung pada petunjuk orang lain 

Pengukuran variabel locus of control diukur dengan menggunakan 

instrument yang dikembangkan dari studi Rotter (1996) dalam Chi Hsinkuang et 

al. (2010). Locus of control terbagi menjadi locus of control internal dan 

exsternal. 

a. External locus of control 

Persepsi atau pandangan individu terhadap sumber-sumber diluar 

dirinya yang mengontrol kejadian hidupnya, seperti nasib, keberuntungan, 

kekuasaan atasan, dan lingkungan sekitar. Indikatornya ialah: 

1) Kegagalan yang dialami individu karena ketidakmujuran. 

2) Perencanaan jauh ke depan pekerjaan yang sia-sia. 

3) Kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang 

berkuasa. 

4) Kesuksesan individu karena faktor nasib. 

b. Internal locus of control 

Persepsi atau pandangan individual terhadap kemampuan 

menentukan nasib sendiri. Indikatornya adalah: 

1) Segala yang dicapai individu hasil dari usaha sendiri. 

2) Menjadi pimpinan karena kemampuan sendiri. 

3) Keberhasilan individu karena kerja keras. 

4) Segala yang diperoleh individu bukan karena keberuntungan. 
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5) Kemampuan individu dalam menentukan kejadian dalam hidup. 

6) Kehidupan individu ditentukan oleh tindakannya. 

7) Kegagalan yang dialami individu akibat perbuatan sendiri. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Locus of control internal 

berasal dari dalam dinri individu sedangkan locus of control  ekstrenal berasal dari 

luar diri individu. 

 
D. Perbedaan Pengembangan Karir Ditinjau dari Locus Of Control Pada 

Karyawan  

Karir merupakan bagian dari upaya pengelolaan sumber daya manusia 

yang erat sekali dengan persepsi dan komitmen organisasi (Hidayat, 2002: 44 

dalam Retnaningtyas, 2011). Dalam kaitannya dengan karir, pencapaian 

perempuan dalam menduduki jabatan manajerial (strategis) bisa jadi karena 

adanya komitmen dan perilaku, bersedia untuk meluangkan waktu  yang cukup.  

Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kussudyarsana dan Soepatini 

(2008) bahwa ketika perempuan memegang jabatan dalam karir dihadapkan pada 

persepsi peran/jabatan yang menuntut waktu dan komitmen mereka. Dalam posisi 

tersebut, perempuan harus mampu melakukan tanggung jawab sebaik mungkin.  

Kemampuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan 

menjadi  faktor lain yang dapat berdampak pada kemajuan karir perempuan dalam 

konteks pekerjaan (White, 2003). 

Menurut Saksono (2003) juga mengatakan bahwa dalam perkembangan 

karir seseorang terdapat tugas-tugas perkembangan karir yang harus dilalui 

seseorang. Keberhasilan dan kesiapan seseorang untuk bernegosiasi dan membuat 

keputusan-keputusan karir sesuai dengan tahap perkembangan karirnya 
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Selanjutnya Andrew J. Fubrin yang dikutip dari Mangkunegara (2011), 

berpendapat bahwa pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang 

membantu pegawai-pegawai merencanakan karier masa depan mereka di 

perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat 

mengembangkan diri secara maksimum. 

Menurut Naidoo (Shasha Dwi Harumi, 2010) terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi kematangan karir seseorang yaitu : educational level, race 

ethnicity, social economy status, work salience, gender, dan locus of control 

 Locus of control merupakan sebuah konsep yang menggambarkan 

persepsi seseorang tentang tanggung jawab atas kejadian-kejadian dalam 

hidupnya (Larsen & Buss, 2010). Locus of control adalah konstruk psikologis 

yang digunakan untuk mengidentifikasi persepsi afektif seseorang dalam hal 

kontrol diri terhadap lingkungan eksternal dan tingkat tanggung jawab. 

Menurut Forte (2005), locus of control mengacu pada kondisi dimana 

individu mengatribusikan kesuksesan dan kegagalan mereka. Ia juga mengatakan 

bahwa ketika orang-orang mempersepsikan locus of control tersebut berada dalam 

dirinya sendiri, mereka akan menghasilkan achievement atau pencapaian yang 

lebih besar dalam hidup mereka dikarenakan mereka merasa potensi mereka 

benar-benar dapat dimanfaatkan sehingga mereka menjadi lebih kreatif dan 

produktif. 
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Locus Of Control 

Rotter dengan nama internal-
external Scale (I-E Scale), 
kemudian Levenson (1972) 
mengembangkannya menjadi 
skala IPC  

Pengembangan Karir 
aspek yang dinilai dalam 

pengembangan karier (Saksono, 
2003): 
a. Kesempatan untuk mencapai 

suatu berharga 
b. Kesempatan untuk mencapai 

hal baru  
c. Kesempatan untuk membuat 

karyawan merasa senang. 
d. Kesempatan untuk 

mengembangkan kecakapan 
dan kemampuan. 

 

E. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Hipotesis  

Berdasarkan pemaparan serta beberapa teori yang dikemukakan di atas, 

maka peneliti mengajukan hipotesis: ada perbedaan pengembangan karir ditinjau 

dari locus of control diasumsikan: bahwa pengembangan karir locus of control 

internal lebih tinggi daripada pengembangan karir locus of control eksternal. 

Powerfull 
Others (P) 

Internal 
(I) 

Chance (C) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Azwar (2009) penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif menekan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah 

dengan metode statistika. Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-

eksperimen, dimana peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap subjek 

penelitian. 

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian uji beda bila ditinjau dari 

judul penelitian. Penelitian uji beda merupakan penelitian yang memiliki 

kegunaan untuk mencari perbedaan variable yang akan dicari, sehingga diperoleh 

arah dan kuatnya perbedaan variable yang diteliti ( Sugiyono,2003). 

 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Untuk menguji hipotesis penelitian, terlebih dahulu diidentifikasikan 

varibel  yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini yaitu : 

1. Variabel Terikat  :  Pengembangan Karir 

2. Variabel Bebas  :  Locus Of Control 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Pengembangan Karir 

Pengembangan karir adalah suatu rangkaian (urutan) posisi atau jabatan 

yang ditempati seseorang selama masa kerja yang dilewati karyawan pada waktu 

tertentu. Pengertian ini menempatkan posisi/jabatan seseorang pekerja di 

lingkungan suatu organisasi/perusahaan, sebagai bagian rangkaian dari 

posisi/jabatan yang ditempatinya selama masa kehidupannya. 

2. Locus Of Control 

Locus of control  adalah keyakinan masing - masing individu tentang 

kemampuannya untuk bisa mempengaruhi semua kejadian yang berkaitan dengan 

dirinya dan pekerjaannya. Locus of control  Internal  adalah keyakinan individu 

tentang kemampuannya untuk bisa mempengaruhi dirinya dalam berkaitan dengan 

pekerjaannya yang berasal dari dalam diri individu tersebut. Locus of control  

Eksternal  adalah keyakinan individu tentang kemampuannya untuk bisa 

mempengaruhi dirinya dalam berkaitan dengan pekerjaannya yang berasal dari 

faktor luar individu tersebut.  

 
D. Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (1997) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Menurut Hadi (1990) populasi 

adalah semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari 

sampel itu hendak digeneralisasikan. Populasi dalam penelitian 50 Anggota Biro 
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Sarpas Polda Sumut. Pengembangan karir dilakukan setiap 6 bulan sekali yang di 

selenggarakan oleh POLDA. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Hadi (1990) sampel adalah sebagian individu yang diselidiki. 

Walaupun hanya sebagian individu yang diambil dalam penelitian ini, namun 

diharapkan dapat ditarik generalisasi dan mencerminkan populasi dapat mewakili 

sampel. Dalam menentukan jumlah sampel Arikunto (dalam Hadi,1986) 

menjelaskan apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitian merupakan penelitian populasi.  

Pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling, dimana 

yang dapat diartikan menurut Supranto (1998) pengambilan sampel secara 

bertujuan. Adapun karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendidikan S1 

b. Masa kerja di atas 10 tahun 

 
E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Saksono, (2003) aspek yang dinilai dalam pengembangan karier 

adalah sebagai berikut: 

a. Kesempatan untuk mencapai suatu berharga 

b. Kesempatan untuk mencapai hal baru  

c. Kesempatan untuk membuat pegawai merasa senang. 

d. Kesempatan untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuan. 
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Skala diatas disusun berdasarkan skala Likert dengan 4 Pilihan Jawaban, 

Adapun pilihan jawaban tersebut adalah: 

Favorable Nilai Unfavorable Nilai 

Sangat Setuju (SS) 4 Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 3 Setuju (S) 2 

Tidak Setuju (TS) 2 Tidak Setuju (TS) 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 4 

 
Alat ukur locus of control pertama kali diciptakan oleh Rotter dengan 

nama internal-external Scale (I-E Scale), kemudian Levenson (1972) 

mengembangkannya menjadi skala IPC atau Skala Internal (I), Powerfull Others 

(P) dan Chance (C). Skala IPC terdiri dari 24 item dan setiap faktornya diwakili 

oleh 8 item. 

a. Faktor Internal ( I ) adalah keyakinan seseorang bahwa kejadian-

kejadian dalam hidupnya ditentukan oleh kemampuannya sendiri 

b. Faktor Powerfull Others ( P ) adalah keyakinan seseorang bahwa 

kejadian-kejadian dalam hidupnya ditentukan oleh orang lain yang 

berkuasa 

c. Faktor Chance ( C ) adalah keyakinan seseorang bahwa kejadian-

kejadian dalam hidupnya ditentukan oleh nasib, peluang, 

keberuntungan 

Penilaian yang diberikan kepada masing-masing jawaban subjek pada 

setiap aitem adalah : 
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Favorable Nilai Unfavorable Nilai 

Sangat Sesuai (SS) 6 Sangat Sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 5 Sesuai (S) 2 

Agak Sesuai (AS) 4 Agak Sesuai (AS) 3 

Agak Tidak Sesuai  (STS) 3 Agak Tidak Sesuai  (STS) 4 

Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 5 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 Sangat Tidak Sesuai (STS) 6 

 
Faktor I diberi skor ke arah internal, sedangkan faktor P dan C diberi skor 

dalam arah external. Skor subjek untuk setiap faktor (I, P dan C) ditentukan oleh 

jumlah skor yang diperoleh masing-masing subjek pada masing-masing faktor. 

Skor Internal diperoleh langsung dari faktor I, sedangkan faktor eksternal 

diperoleh dengan menjumlahkan skor faktor P dan C dibagi menjadi dua (2). Jadi 

skor intenal adalah faktor I sedangkan skor eksternal adalah ( skor faktor P 

ditambah skor faktor C ) : 2, skala IPC yang dipakai dalan penelitian dalam 

penelitian ini sudah dibakukan oleh beberapa peneliti (Azwar, 2004).  

Skala IPC yang dipakai dalam penelitian ini sudah dibakukan beberapa 

peneliti seperti Agustomo (dalam Syahrina, 1998) yang menggunakan analisis 

korelasi antar faktor pada skala IPC untuk melihat hubungan di antara faktor-

faktor dalam skala tersebut. 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas 

Validitas adalah alat ukur yang menunjukkan sejauh maana alat ukur dapat 

mengukur apa yang perlu diukur (Azwar, 1997). Alat ukur dapat dikatakan 

validitas tinggi apabila alat ukur tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai 

dengan besar kecilnya gejala atau bagian yang diukur (Hadi, 1990). 

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas alat ukur dalam penelitian 

ini adalah analisis Product Moment, yakni dengan mengkorelasikan antara skor 

yang diperoleh pada masing-masing aitem dangan skor alat ukur. Skor total ialah 

nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor aitem. Korelasi antar skor 

aitem dengan skor total haruslah signifikan berdasarkan ukuran statistic tertentu, 

maka derajat korelasi dapat dicari dengan menggunakan koefisien korelasi 

Pearson dengan mengunakan rumus validitas sebagai berikut : 

 

rxy =      

Keterangan : 

Rxy      : koefisien korelasi antara variable x (skor setiap subjek setiap aitem)  

   dengan variable y (total skor dari seluruh aitem) 

∑XY  :jumlah dari hasil perkalian antara Vx dengan Vy 

∑X   :jumlah skor keseluruhan subjek setiap aitem 
∑Y   :jumlah skor keseluruhan aitem pada subjek 
∑X2  :jumlah kuadrat skor x 
∑Y  :jumlah kuadrat skor y 

N          : jumlah subjek  
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 Untuk menghindari over estimate digunakan teknik part whole dengan 

rumus sebagai berikut : 

rbt          =   

Keterangan : 
rbt :koefisien korelasi setelah dikorelasikan dengan Part whole 
rxy :koefisien korelasi sebelum dikorelasi 
SDx :standart deviasi skor butir 
Sdy :standart deviasi skor total 
2  :bilangan konstanta 
 

 
 
2. Reliabilitas 

Reliabilitas dari suatu alat ukur diartikan sebagai keajegan atau konsistensi 

dari alat ukur yang pada prinsipnya menunjukkan hasil-hasil yang relatif tidak 

berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadapa subjek yang sama (Azwar, 

1997). Sementara Hadi (1990) mengatakan bahwa reliabilitas adalah keajegan alat 

ukur atau kekonsistenan hasil penelitian. Analisis reliabilitas menggunakan rumus 

analisis varians Hoyt sebagai berikut : 

 

rtt = 1 -  

Keterangan : 
rtt : Indeks reliabilitas alat ukur 
1 : Bilangan Konstanta 
Mki : Mean kuadrat antar butir 
Mks : Mean kuadrat antar subjek 

 

Semua analisis statistic dengan berdasarkan rumus diatas, peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS for Windows Release 15.8. 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Varians 1 Jalur, dimana dalam penelitian ini yang menjadi jalur/klasifikasinya 

adalah pengembangan karir. Pengembangan karir masalah atas diberi kode A1 

locus of control disebut sebagai variabel bebas (X) Sedangkan variabel yang akan 

diukur atau variabel terikatnya (Y) di dalam bagan penulisannya dilambangkan 

dengan huruf  X. Berikut adalah bagan penelitian Analisis Varians 1 Jalur. 

A1 
X 

 
Keterangan : 
A1 =   locus of control 
X =   Pengembangan karir 
 

Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik Analisis 

Varians  1 jalur ini, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi terhadap data-data 

penelitian, antara lain: 

a. Uji normalitas sebaran, yaitu untuk mengetahui apakah data penelitian 

(pengembangan karir) menyebar mengikuti prinsip kurve normal. 

b. Uji homogenitas varians, yaitu untuk melihat atau menguji apakah data-

data yang telah diperoleh berasal dari sekelompok subjek yang dalam 

beberapa aspek psikologis bersifat sama (homogen). 
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AuditoriumKampusGunadarma.

LAMPIRANA
UJIVALIDITASDANRELIABILITAS

UJIVALIDITASDANRELIABILITAS
/VARIABLES=VAR00001VAR00002VAR00003VAR00004VAR00005
VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011
VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017
VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021VAR00022 VAR00023
VAR00024
/SCALE('LocusOfControl')ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVESCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability

Notes
OutputCreated 03-OCT-201812:26:55
Comments
Input ActiveDataset DataSet1

Filter <none>
Weight <none>
SplitFile <none>
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NofRowsinWorking
DataFile

43

MatrixInput

MissingValue
Handling

DefinitionofMissing
User-definedmissingvalues
aretreatedasmissing.

CasesUsed
Statisticsarebasedonall
caseswithvaliddataforall
variablesintheprocedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001
VAR00002VAR00003
VAR00004VAR00005
VAR00006VAR00007
VAR00008VAR00009
VAR00010VAR00011
VAR00012VAR00013
VAR00014VAR00015
VAR00016VAR00017
VAR00018VAR00019
VAR00020VAR00021
VAR00022VAR00023
VAR00024
/SCALE('LocusOf
Control')ALL
/MODEL=ALPHA

/STATISTICS=DESCRIPTIV
ESCALE
/SUMMARY=TOTAL.

Resources
ProcessorTime 00:00:00,02

ElapsedTime 00:00:00,01
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[DataSet1]

Scale:LocusOfControl
CaseProcessingSummary

N %

Cases

Valid 43 100,0

Excludeda 0 ,0
Total 43 100,0

a.Listwisedeletionbasedonall
variablesintheprocedure.

ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha

Nof
Items

,963 24

ItemStatistics
Mean Std.

Deviation
N

VAR00001 2,84 ,949 43
VAR0000
2

2,74 ,954 43

VAR0000
3

2,79 ,804 43

VAR0000
4

2,70 ,939 43

VAR0000
5

2,67 ,944 43

VAR0000
6

2,81 ,982 43

VAR0000
7

3,02 1,123 43

VAR0000
8

3,05 1,090 43

VAR0000
9

3,05 1,090 43

VAR00010 2,77 1,043 43
VAR00011 2,84 1,045 43
VAR00012 2,84 1,067 43
VAR00013 2,95 ,844 43
VAR00014 3,00 1,134 43
VAR00015 2,84 ,974 43
VAR00016 3,00 1,195 43
VAR00017 2,88 1,005 43
VAR00018 2,74 1,049 43
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VAR00019 2,70 1,225 43
VAR0002
0

2,84 1,045 43

VAR00021 2,88 1,159 43
VAR0002
2

2,98 ,988 43

VAR0002
3

2,95 1,234 43

VAR0002
4

2,91 1,444 43

Item-TotalStatistics
ScaleMean
ifItem
Deleted

Scale
Varianceif
Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alphaif
Item
Deleted

VAR00001 65,95 327,188 ,694 ,962
VAR0000
2

66,05 327,712 ,675 ,962

VAR0000
3

66,00 333,619 ,602 ,962

VAR0000
4

66,09 326,134 ,734 ,961

VAR0000
5

66,12 328,153 ,669 ,962

VAR0000
6

65,98 323,880 ,766 ,961

VAR0000
7

65,77 320,564 ,749 ,961

VAR0000
8

65,74 323,052 ,707 ,961

VAR0000
9

65,74 319,528 ,801 ,960

VAR00010 66,02 327,166 ,628 ,962
VAR00011 65,95 325,855 ,662 ,962
VAR00012 65,95 325,950 ,644 ,962
VAR00013 65,84 332,616 ,604 ,962
VAR00014 65,79 320,550 ,741 ,961
VAR00015 65,95 323,807 ,775 ,961
VAR00016 65,79 317,503 ,775 ,961
VAR00017 65,91 327,277 ,650 ,962
VAR00018 66,05 329,093 ,571 ,963
VAR00019 66,09 320,848 ,674 ,962
VAR0002
0

65,95 319,379 ,842 ,960
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VAR00021 65,91 318,324 ,780 ,961
VAR0002
2

65,81 324,012 ,758 ,961

VAR0002
3

65,84 317,378 ,752 ,961

VAR0002
4

65,88 310,058 ,782 ,961

ScaleStatistics
Mean Varianc

e
Std.

Deviation
Nof
Items

68,79 351,931 18,760 24

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001VAR00002VAR00003VAR00004VAR00005
VAR00006VAR00007VAR00008VAR00009VAR00010VAR00011
VAR00012VAR00013VAR00014VAR00015VAR00016VAR00017
VAR00018VAR00019VAR00020VAR00021VAR00022VAR00023
VAR00024VAR00025VAR00026VAR00027VAR00028VAR00029
VAR00030VAR00031VAR00032VAR00033VAR00034VAR00035
VAR00036
/SCALE('PENGEMBANGANKARIR')ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVESCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Reliability

Notes
OutputCreated 03-OCT-201812:22:29
Comments
Input ActiveDataset DataSet0

Filter <none>
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Weight <none>
SplitFile <none>
NofRowsinWorking
DataFile

43

MatrixInput

MissingValue
Handling

DefinitionofMissing
User-definedmissingvalues
aretreatedasmissing.

CasesUsed
Statisticsarebasedonall
caseswithvaliddataforall
variablesintheprocedure.

Syntax

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001
VAR00002VAR00003
VAR00004VAR00005
VAR00006VAR00007
VAR00008VAR00009
VAR00010VAR00011
VAR00012VAR00013
VAR00014VAR00015
VAR00016VAR00017
VAR00018VAR00019
VAR00020VAR00021
VAR00022VAR00023
VAR00024VAR00025
VAR00026VAR00027
VAR00028VAR00029
VAR00030VAR00031
VAR00032VAR00033
VAR00034VAR00035
VAR00036

/SCALE('PENGEMBANGAN
KARIR')ALL
/MODEL=ALPHA

/STATISTICS=DESCRIPTIV
ESCALE
/SUMMARY=TOTAL.

Resources
ProcessorTime 00:00:00,03

ElapsedTime 00:00:00,03
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[DataSet0]
Scale:PENGEMBANGANKARIR

CaseProcessingSummary
N %

Cases

Valid 43 100,0

Excludeda 0 ,0
Total 43 100,0

a.Listwisedeletionbasedonall
variablesintheprocedure.

ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha

Nof
Items

,926 36

ItemStatistics
Mean Std.

Deviation
N

VAR00001 2,42 ,906 43
VAR0000
2

2,42 ,879 43

VAR0000
3

2,58 ,763 43

VAR0000
4

2,49 ,883 43

VAR0000
5

2,33 ,969 43

VAR0000
6

2,23 ,947 43

VAR0000
7

2,56 ,854 43

VAR0000
8

2,67 ,680 43

VAR0000
9

2,65 ,686 43

VAR00010 2,67 ,778 43
VAR00011 2,58 ,932 43
VAR00012 2,63 ,926 43
VAR00013 2,70 1,013 43
VAR00014 2,70 ,964 43
VAR00015 2,53 ,909 43
VAR00016 2,60 ,903 43
VAR00017 2,63 ,757 43
VAR00018 2,70 ,832 43
VAR00019 2,63 ,874 43
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VAR0002
0

2,63 ,787 43

VAR00021 2,51 ,768 43
VAR0002
2

2,58 ,794 43

VAR0002
3

2,65 ,813 43

VAR0002
4

2,74 ,902 43

VAR0002
5

2,65 ,897 43

VAR0002
6

2,77 ,782 43

VAR0002
7

2,84 ,814 43

VAR0002
8

2,77 ,868 43

VAR0002
9

2,74 ,875 43

VAR0003
0

2,67 ,919 43

VAR00031 2,70 ,803 43
VAR0003
2

2,77 ,751 43

VAR0003
3

2,70 ,741 43

VAR0003
4

2,77 ,751 43

VAR0003
5

2,58 ,663 43

VAR0003
6

2,47 ,667 43

Item-TotalStatistics
ScaleMean
ifItem
Deleted

Scale
Varianceif
Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alphaif
Item
Deleted

VAR00001 91,84 241,425 ,457 ,925
VAR0000
2

91,84 239,806 ,533 ,924

VAR0000
3

91,67 243,034 ,483 ,924

VAR0000
4

91,77 240,087 ,520 ,924

VAR0000
5

91,93 240,685 ,448 ,925
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VAR0000
6

92,02 241,928 ,417 ,925

VAR0000
7

91,70 240,787 ,513 ,924

VAR0000
8

91,58 243,725 ,514 ,924

VAR0000
9

91,60 245,388 ,430 ,925

VAR00010 91,58 241,297 ,546 ,924
VAR00011 91,67 235,368 ,660 ,922
VAR00012 91,63 235,287 ,667 ,922
VAR00013 91,56 236,062 ,579 ,923
VAR00014 91,56 233,919 ,686 ,922
VAR00015 91,72 239,444 ,527 ,924
VAR00016 91,65 234,994 ,696 ,922
VAR00017 91,63 237,811 ,716 ,922
VAR00018 91,56 241,014 ,518 ,924
VAR00019 91,63 243,811 ,386 ,925
VAR0002
0

91,63 245,668 ,357 ,926

VAR00021 91,74 242,814 ,489 ,924
VAR0002
2

91,67 244,463 ,403 ,925

VAR0002
3

91,60 242,911 ,455 ,925

VAR0002
4

91,51 235,637 ,673 ,922

VAR0002
5

91,60 239,150 ,546 ,924

VAR0002
6

91,49 243,208 ,463 ,925

VAR0002
7

91,42 244,154 ,404 ,925

VAR0002
8

91,49 241,351 ,482 ,924

VAR0002
9

91,51 239,303 ,555 ,924

VAR0003
0

91,58 240,154 ,495 ,924

VAR00031 91,56 242,395 ,482 ,924
VAR0003
2

91,49 240,827 ,588 ,923

VAR0003
3

91,56 246,348 ,353 ,926

VAR0003
4

91,49 251,113 ,144 ,928

VAR0003
5

91,67 249,558 ,244 ,927
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VAR0003
6

91,79 253,836 ,038 ,928

ScaleStatistics
Mean Varianc

e
Std.

Deviation
Nof
Items

94,26255,100 15,972 36

LAMPIRANB
UJIHOMOGENITAS

UJIHOMOGENITASDANHIPOTESIS
ONEWAYyBYx
/STATISTICSDESCRIPTIVESHOMOGENEITY
/MISSINGANALYSIS
Oneway

Notes
OutputCreated 03-OCT-201812:33:28
Comments
Input ActiveDataset DataSet0

Filter <none>
Weight <none>
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SplitFile <none>
NofRowsinWorking
DataFile

43

MissingValue
Handling

DefinitionofMissing
User-definedmissingvalues
aretreatedasmissing.

CasesUsed

Statisticsforeachanalysis
arebasedoncaseswithno
missingdataforanyvariable
intheanalysis.

Syntax

ONEWAYyBYx
/STATISTICS
DESCRIPTIVES
HOMOGENEITY
/MISSINGANALYSIS.

Resources
ProcessorTime 00:00:00,00

ElapsedTime 00:00:00,00

Descriptives

PengembanganKarir
N Mean Std.

Deviation
Std.
Error

95%ConfidenceIntervalfor
Mean

Lower
Bound

Upper
Bound

Min Max

LoC
Internal

21100,6
2

7,710 1,683 97,11104,13 88 120

LoC
Eksternal

22 72,91 6,406 1,366 70,07 75,75 57 83

Total 4386,44 15,6612,388 81,62 91,26 57 120

TestofHomogeneityofVariances
PengembanganKarir

Levene
Statistic

df1 df2 Sig.

,990 1 41 ,326

ANOVA
PengembanganKarir

Sumof
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Between
Groups

8249,834 1 8249,834164,935 ,000
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WithinGroups 2050,771 41 50,019
Total 10300,605 42

LAMPIRANC
UJINORMALITAS
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UJINORMALITAS
NPARTESTS
/K-S(NORMAL)=y
/STATISTICSDESCRIPTIVES
/MISSINGANALYSIS.

NParTests
Notes

OutputCreated 03-OCT-201812:32:30
Comments

Input

ActiveDataset DataSet0
Filter <none>
Weight <none>
SplitFile <none>
NofRowsinWorking
DataFile

43

MissingValue
Handling

DefinitionofMissing
User-definedmissingvalues
aretreatedasmissing.

CasesUsed

Statisticsforeachtestare
basedonallcaseswithvalid
dataforthevariable(s)used
inthattest.

Syntax

NPARTESTS
/K-S(NORMAL)=y
/STATISTICS
DESCRIPTIVES
/MISSINGANALYSIS.

Resources

ProcessorTime 00:00:00,00

ElapsedTime 00:00:00,03
NumberofCases
Alloweda

196608

a.Basedonavailabilityofworkspacememory.

DescriptiveStatistics
N Mean Std.

Deviation
Minimum Maximu

m

Pengembangan
Karir

43 86,44 15,661 57 120

One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
Pengembang
anKarir
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N 43

NormalParametersa,b
Mean 86,44
Std.
Deviation

15,661

MostExtreme
Differences

Absolute ,147
Positive ,147
Negative -,104

Kolmogorov-SmirnovZ ,964
Asymp.Sig.(2-tailed) ,311

a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.

LAMPIRAND
SEBARANDATAPENELITIAN
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LAMPIRANE
ALATUKURPENELITIAN

DataIdentitasDiri
Isilahdata-databerikutinidengankeadaandirisaudara:

1.Nama :

2.Jabatan :

3.MasaKerja:

PetunjukPengisianSkala
Berikutinisayasajikianpernyataankedalamduabentukskalaukur.

Saudaradimintauntukmemberikanpendapatnyaterhadappernyataan-
pernyataanyangterdapatdalamskalaukurtersebutdengancaramemilih:
SS :BilamerasaSANGATSETUJUdenganpernyataanyangdiajukan.
S :BilamerasaSETUJUdenganpernyataanyangdiajukan.
TS :BilamerasaTIDAKSETUJUdenganpernyataanyangdiajukan.
STS:BilamerasaSANGATTIDAKSETUJUdenganpernyataanyang

diajukan.
Saudarahanyadiperbolehkanmemilihsatupilihanjawabanpada

setiappernyataandengancaramemberikantandasilang(X)padalembar
jawabanyangtersediasesuaidenganpilihanmasing-masing.

Contoh:Pekerjaansayasaatinisesuaidengankeahlian

SS S TS STS
Tandasilang(X)merupakanseseorangitumerasaSETUJUdengan

pernyataanyangdiajukan.

SELAMATBEKERJA

NO PERNYATAAN PILIHAN
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JAWABAN
SS S TS STS

1.
Kantormemfasilitasikepadaanggotayangingin
maju

SS S TS STS

2.
Pihakkantorsudahmemilikiorang-orangkhusus
untukdipercaya

SS S TS STS

3.
Setiappersonildiberikankesempatanmenjadi
kabagapabilamampubekerjadenganbaik

SS S TS STS

4. Promosijabatanakanmembuang-buangwaktu SS S TS STS
5. Kinerjayangbaikberhasilmeningkatkanjabatan SS S TS STS

6.
Anggotatidakperlumelakukanapa-apakarena
akanmendapatkanpeluang

SS S TS STS

7.
Setelah dilakukan analisa kebutuhan,setiap
anggotaberhakmelakukanperencaankarir

SS S TS STS

8. Kemampuansayahanyauntukbekerjadikantor SS S TS STS

9.
Sayaberusahamembantuprogramkinerjayang
baik

SS S TS STS

10.
Kantortetapmemfasilitasimeskipunanggota
memilikipeningkatandalambekerja

SS S TS STS

11.
Setelah mengikutipelatihan,setiap anggota
diangkatjabatannya

SS S TS STS

12.
Jabatan tidak naik apabila anggota tidak
mengikutiprogramassessment

SS S TS STS

13.Sayamampumenyumbangkanhalbaru SS S TS STS

14.
Analisakebutuhanakandilakukanpadaanggota
yangmasakerjanyadiatas5tahun

SS S TS STS

15.
Penilaian kinerja dilakukan untukmenaikkan
kedudukan

SS S TS STS

16.
Penilaiankinerjadilakukansebagaiformalitas
saja

SS S TS STS

17.
Kantormemfasilitasikepadaanggotayangingin
maju

SS S TS STS

18.Sayatidakikutmenerapkanprogramkinerja SS S TS STS

19.
Rotasijabatanakanmemberikanmanfaatbagi
dirianggotauntukbekerjalebihgiat

SS S TS STS

20.Sayabekerjatidaksesuaidenganketerampilan SS S TS STS

21.
Sayamampumengindentifikasikanpermasalahan
yangadadikantor

SS S TS STS

22.
Sayaakanmengerjakanpekerjaanyangada
didepanmatasayasaja

SS S TS STS

23.
Posisijabatan saya saatinisudah sesuai
denganketerampilan

SS S TS STS

24.Pelatihanakanmembuatanggotamenjadijenuh SS S TS STS

25.
Untuk meningkatkan kinerja perlu pelatihan
yangberkesinambungan

SS S TS STS

26.
Pihak kantorlebih sering menyelenggarakan
gateringdaripadamenyelenggarakanseminar

SS S TS STS
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27.
Seluruhanggotadiberikankesempatanuntuk
mengasahketerampilansetiap6bulansekali

SS S TS STS

28.
Mutasibukanmemberikansemangatbaruuntuk
anggota

SS S TS STS

29.
Rotasijabatanakanmemberikanmanfaatbagi
dirianggotauntukbekerjalebihgiat

SS S TS STS

30.Sayaseringmenundapekerjaan SS S TS STS

31.
Saya mengerjakan semua pekerjaan saya
dengantepatwaktu

SS S TS STS

32.
Rotasimenjadisia-siakarenaakanmengalihkan
permasalahansaja

SS S TS STS

33.
MenurutsayasetiapanggotabiroSarprasyang
sudahmemenuhicriteriatentuakandiberikan
kesempatanberkarir

SS S TS STS

34.
Seluruhkaryawantidakdiberikankesempatan
mengasahketerampilan

SS S TS STS

35.
Pihakkantorseringmenyelenggarakanpelatihan
setiap6bulansekali

SS S TS STS

36.
Untukdapatkesempatanberkariranggotawajib
memnuhisyarat

SS S TS STS

Pernyataan STS TS ATS AS S SS
1.Dapat tidaknya saya menjadi
pemimpin, sebagian besar
tergantungpadakecakapansaya.

STS TS ATS AS S SS

2.Kehidupan saya sebagian besar
dikendalikan oleh peristiwa-

STS TS ATS AS S SS
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peristiwa yang terjadi oleh
kebetulan.

3.Saya merasa bahwa apa yang
terjadi dalam kehidupan saya
sebagian besar ditentukan oleh
orang-orang lain yang memiliki
kekuasaan.

STS TS ATS AS S SS

4.Dapat tidaknya saya mengalami
kecelakaan mobil,sebagian besar
tergantung pada kemahiran saya
mengemudi.

STS TS ATS AS S SS

5.Bila saya merencanakansesuatu,
saya cukup yakin untuk dapat
melaksanakan.

STS TS ATS AS S SS

6.Seringtidakadakemungkinanuntuk
melindungikepentinganpribadisaya
dariperistiwa-peristiwayangtidak
memungkinkan.

STS TS ATS AS S SS

7.Jika saya memperoleh apa yang
saya inginkan,halinibiasanya
terjadiolehkarnasayaberuntung.

STS TS ATS AS S SS

8.Meskipunmungkinsayamempunyai
kemampuanyangbaik,sayatidak
akandiberitanggungjawabjadi
pemimpin,tanpasayamenghimbau
merekayangmempunyaikekuasaan.

STS TS ATS AS S SS

9.Banyaksedikitnyatemansaya,hal
initergantungpadakebaikansaya.

STS TS ATS AS S SS

10.Sering terbuktipada kehidupan
saya,bahwaapayangterjadipasti
akanterjadi.

STS TS ATS AS S SS

11.Kehidupan saya terutama
dikendalikanolehorang-orangyang
memilikikekuasaan.

STS TS ATS AS S SS

12.Dapattidaknya saya mengalami
kecelakaan mobil (kendaraan)
sebagian besar dikarnakan soal
untung-untungan.

STS TS ATS AS S SS

13.Orang-orang seperti saya,
mempunyai kemungkinan yang
sangat kecil untuk melindungi
kepentingan pribadi, bila
bertentangan dengan golongan-
golonganyangsangatberpengaruh.

STS TS ATS AS S SS

14.Tidaklahselalubijaksanabagisaya
untukmerencanakan terlalujauh
sebabbanyakternyataadalahsoal
nasibbaikatauburuk.

STS TS ATS AS S SS
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15.Untukmemperolehapayangsaya
inginkan, saya harus membuat
senangatasan-atasansaya.

STS TS ATS AS S SS

16.Dapat-tidaknyasayaakanmenjadi
pemimpin, tergantung pada
sejauhmanasayacukupberuntung
untuk berada pada tempatdan
waktuyangtepat.

STS TS ATS AS S SS

17.Andaikan orang-orang yang
berpengaruhitumemutuskanuntuk
tidakmenyukaisaya,mungkinsaya
tidakmenyukaiteman.

STS TS ATS AS S SS

18.Pada umumnya saya dapat
memutuskanapayangterjadidalam
hidupsaya.

STS TS ATS AS S SS

19.Saya biasanya mampu untuk
melindungikepentingansaya.

STS TS ATS AS S SS

20. Dapat-tidaknya saya
mengalamikecelakaan kenderaan,
sebagian besar tergantung pada
pengemudilain.

STS TS ATS AS S SS

21.Jikasayamemperolehapayang
saya inginkan,halitu biasanya
terjadiolehkarenasayabekerja
kerasuntukmemperolehnya.

STS TS ATS AS S SS

22. Supaya rencana saya dapat
terlaksana,sayapastikanterlebih
dahulubahwarencanainisesuai
dengankeinginandariorang-orang
yangbersangkutan.

STS TS ATS AS S SS

23. Kehidupansayaditentukanoleh
tindakan-tindakansayasendiri.

STS TS ATS AS S SS

24. Banyaksedikitnyatemansaya,
sebagian besar tergantung pada
nasib.

STS TS ATS AS S SS
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UNIVERSITAS MEDAN AREA 

FAKULTASPSIKOLOGI 
Kimpu• I . Jalan Koletn Nom°' 1 Medan �te a (OG1) 7360168. 7386878, ?:;f434S e. (001) 7368012 Medan 20223 
K1mpu1 I I J11en Stllabudl Nomor 79 /Jelen Sci Strayu Nom0< 70 A tr (001) 8225602 6 (061) 8226331 t.'cdan 20122 

Wob•ltt: WMW.uma.ac:.ld E·M11/: lllll v_mooanaraa@ume.ac.id 

Nomor : \7<{ /FPSl/01.IO/TX/2018 
Lampiran 
Ha I Pcni;ambillln Oat.a 

Ytb, KARO SARP RAS POLDA SUMtJT 
Di 

. 

Tempat 

Medan, 20 September 20 IS 

Dcnaan hormnt, bcrsama inl kami mohon kesediaan Bapakllbu unruk membcrikan izin don 
kesempatan kepada mahuiawa launi: 

Nama 
NPM 
Program Srudi 
Fakullas 

: Ridho Prawira 
: 14 860 0019 
: llmu Psi!;.ologi 
: Psikologi 

Untulc mclaksanakan pengambllan date di BIRO SARPRAS POLDA SUMllT JI. 
Slsln�amang•r•J• Km. 10,S No. 60, Med.an, Sumatera Utara guna penyusunan skripsi yang 
berjudul "Ptrbtdaon Ptntcmbangan Karir Dilin}ou dart Locus Of Control Biro SARP.RAS 
POL.l>A SUMUT podo Tahun 20/S-. 

Perlu kami infonnasikWl bahwa penelitian dimaksud adllloh semotn·mt\ta unruk rulisan ilmiah 
dan penyusunan skripsi, yang menope.kan salah s atu Sylll'Ot bogi mahasiswo tersebul untuk 
mengihili ujian Sllrjano. Psikologi d1 Fakultas Psikologi Universito.s Mcdnn Arca. 

Schubungan dcni:an hal terscbut kami mohon kiranya 6apak/lbu dOJ:9t mcmbcrikan kemudahan 
do.lam pengarnbilan data yang dlperlulcan dan Surat Keteraogan yang mcnyatakan bahwa 
mahasiswa tcrsebut tclah selcsai melaksanabn pcm11ambilon data di Iastaosi Kepollsi.ao Ylllli 
Bapak/Ibu pimpin. 

Ocmiltian lc.ami S3nlpaik11n, aw perhotian dan kcrjl<$eJ!la yang bail.: diu�apkan terim.a kasih. 

Tembuson 

Mahasls,.a Ybs 
Arsip 

.-::� 
� . . .  

• I 
,, : 
;· 
" 
.. 

''·W¥i1 OeJcan Bid.ang Akademik, 
�t' 
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I 1•1111:,1AI� Ill••""" t1 1 t 1 tU1 1r 1NOUl�E!o1 \ 

OM HAH !iUMATEf<A UT ARA 

.. amp1ran 

61RO SARPRAS 

0196 IX/ 2018 / Rosarpras 
BIASA 

Perihal . Surat Keterangan 

Medan. O'f Oktober 2018 

Kepada 

Yth. Dekan Fakultas Ps1kologi 
Universitas Medan Area 

di 

Medan 

Rujukan Surat Wakil Dakan B1dang Akademlk Fakultas Pslkologl Unlversitas Medan Area 
Nomor 154/FDSl/0110/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Pengambllan Data 
guna penyusunan Sikripsi an RIDHO PRAWIRA NPM 14 860 0019 Program Studl llmu 

P1lkologl F1kult.a1 P1lkologl Unlvorsltae Modan Area. 

Sehubungan dengan rujukan tersebul di alas bersama ini d1beritahukan kepada Dekan 
bahwa Mahasiswa tersebut dlatas telah selesal melakuken pengambllan data d1 Biro Sarpras 
Polda Sumut sesua1 dengan yang d1pertukan. 

Dem1k1an untuk men1ad1 maklum 

fi:o S.I. Korn M.SI 

AR POLISI NRP 64080828 

, - c.. � 
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