
 

 

i 

 

HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DAN KONTROL DIRI 

DENGAN AGGRESIVE DRIVING 

PADA SISWA SMAN 1 JAKENAN KABUPATEN PATI 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1) 

Pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

 

 

Disusun oleh : 

Intan Puspita Arumsari (30701401470) 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  

SEMARANG 

2018 



 

 

ii 

 

PERSETUJUAN 

HUBUNGAN ANTARA KEMATANGAN EMOSI DAN KONTROL DIRI 

TERHADAP AGGRESIVE DRIVING PADA SISWA SMAN 1 JAKENAN 

KABUPATEN PATI 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

 

Intan Puspita Arumsari 

30701401470 

 

Telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji 

guna untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana 

psikologi (S1) 

 

 Pembimbing,  Tanggal, 

 

 

 

 

Inhastuti Sugiasih, S. Psi, M. Psi  ____________________ 

 

 

 

 

Mengesahkan, 

Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Sultan Agung Semarang 

 

 

 

Ruseno Arjanggi, S. Psi, MA. Psi 



 

 

iii 

 

PENGESAHAN 

HUBUNGAN ANTARA  KEMATANGAN EMOSI DAN KONTROL 

DIRI TERHADAP AGGRESIVE DRIVING 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

 

Intan Puspita Arumsari 

30701401470 

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  

Pada Tanggal ........ 

 

Dosen Penguji  Tanda Tangan  

 

 

1. Dra. Rohmatun , M. Si  ...................................... 

 

 

2. Inhastuti Sugiasih, S. Psi, M. Psi  ....................................... 

 

 

3. Agustin Handayani, S. Psi, M. Psi  ........................................ 

 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Psikologi  

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

 

 

Ruseno Arjanggi, S. Psi, MA. Psi 



 

 

iv 

 

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sebenarnya menyatakan 

bahwa : 

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

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

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

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali daftar 

pustaka. 

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

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut. 

 

 

 

Semarang, ...................... 

 

 

 

Intan Puspita Arumsari 

30701401470 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat 

kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran  

(Q.S. An- Nahl : 90)”. 

 

“Barang siapa membahayakan orang lain, maka Allah SWT akan 

membalas bahaya kepadanya dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan 

orang lain, maka Allah SWT akan menyulitkannya.” 

(Riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi) 

 

“Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan 

sebagai kebutuhan.” 

     (Korlantas Polri) 
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PERSEMBAHAN  

 

Sebagai ucapan rasa syukur terhadap segala sesuatu yang telah Allah 

berikan kepadaku. Karya ini akan ku persembahkan yang paling utama 

untuk keluargaku adalah khususnya untuk kedua orang tuaku yang telah 

membesarkan aku sampai saat ini, mendidik dan merawatku dengan setulus 

hati dan penuh kasih sayang, selalu menjagaku, membimbing, mendukung, 

dan memberikan seluruh perhatiannya untukku. Thankyou My Family, 

LOVE YOU. 
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KATA PENGANTAR 

Assalammualaiku 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 di berikan 

oleh semua pihak secara moril dan materil, semua dukungan. Semua hal yang 

terasa berat menjadi sedikit lebih ringan. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

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

UNISSULA yang telah membantu dalam proses akademik maupun 

penelitian. 

2. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing skripsi yang 

selalu sabar mengajarkan, meluangkan waktu, memberi motivasi dan 

perhatiannya serta menjadi pembimbing yang sangat baik sehingga skripsi 

ini terselesaikan. 

3. Ibu Hj. Ratna Supradewi S.Psi, M.Si, Psi  selaku dosen wali yang 

senantiasa membantu dan memberikan saran dan perhatian kepada penulis 

selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Psikologi. 

4. Bapak Kaslan, S.Pd. Mat., M.M selaku kepala SMAN 1 Jakenan, yang 

telah mengijinkan peneliti melakukan penelitian di SMAN 1 Jakenan.  

5. Bapak Sutarjo selaku Kepala TU SMAN 1 Jakenan yang senantiasa 

membantu dalam proses persuratan dari awal hingga akhir dalam 

penelitian.  

6. Ibu Siti Markonah, S.Pd, M.Si selaku Kepala BK SMAN 1 Jakenan yang 

senantiasa membantu dari awal sampai akhir dalam proses penelitian. 

7. Siswa-siswi kelas XI SMAN 1 Jakenan, yang telah menjadi responden, 

meluangkan waktu untuk mengisi skala psikologi. 

8. Bapak  dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga 
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pengajar yang telah memberikan berbagai ilmu kepada penulis yang sangat 

bermanfaat untuk kini dan nanti. 

9. Bapak dan Ibu Staff TU serta perpustakaan Fakultas Psikologi 

UNISSULA, terimakasih atas bantuan dan kerja samanya hingga skripsi 

ini selesai. 

10. Peneliti-peneliti sebelumnya yang memberikan kemudahan bagi penulis 

dalam mengakses teori – teori yang membantu dalam penulisan skripsi ini. 

11. Ibu dan Bapak tercinta dan tersayang, yang telah mendidik, membesarkan, 

menyayangi penulis dengan penuh kasih sayang, serta menerima anakmu 

ini dengan apa adanya. Terimakasih. 

12. Mas Agsa yang selalu sabar dan memahami terimakasih, atas nasihat, doa 

dan bantuan yang diberikan.  

13. Sahabat shalehahku yang bernama Ulfa, Hana, Ica, Fatma  yang selalu 

memberikan semangat dan menjadi sahabat-sahabat terbaik penulis selama 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi 

14. Terimakasih banyak untuk teman seperjuangan Gita Mawarni yang telah 

menemani penulis penulis dari awal hingga akhir skripsi ini dibuat. 

15. 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 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan 

untuk itu penulis sangat mengaharapkan kritik serta saran dari berbagai pihak 

guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu psikologi. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Semarang, 

 

 

 

Penulis 


