
HUBUNGAN ANTARA KONFORMITAS TEMAN SEBAYA DENGAN 

PERILAKU AGRESIF PADA SISWA DI SMK NEGERI 10 SEMARANG 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Ayu Saras Priwidianti 

(30701501610) 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS SULTAN AGUNG  

SEMARANG 

2019 



ii 

 
 

PERSETUJUAN 



iii 

PENGESAHAN 



iv 

PERNYATAAN 

  



v 

MOTTO 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran” 

Terjemahan Qs. An-Nahl : 90 

“Dan orang-orang yang meyakiti orang-orang mukmindan mukminat tanpa 

kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul 

kebohongan dan dosa yang nyata” 

Terjemahan Qs. Al-Ahzab : 58 

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara 

yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang ataramu dan antara Dia ada 

permusuhan seolah-olah dia adalah teman yang sangat setia” 

Terjemahan Qs. Fushshilat (41) : 34
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim... 

 

Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Kupersembahkan karyaku ini kepada : 

Mamah, Papah, kakak dan adikku yang selalu memberikan doa, motivasi dan 

kasih sayang yang tak terhingga mencapai titik ini, maka kupersembahkan 

karyaku ini untuk kalian. 

 

Dosen pembimbing  bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi.,MA yang senantiasa 

memberikan bimbingan, koreksi, perhatian, nasehat, serta arahan selama 

penyelesaian karya ini. 

Serta Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

menjadi tempatku menuntut ilmu 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

      Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah serta 

inayah Nya sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini sebagai 

salah satu syarat unutk menyelesaikan S1 Psikologi di Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. Proses penulisan skripsi peneliti mengakui banyak kesulitan 

dan kendala dalam menyelesaikan skripsi, namun berkat petunjuk dari Allah SWT 

dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

      Akhirnya dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa hormat, peneliti 

mengucapkan termakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

UNISSULA dan juga sebagai dosen pembimbing yang sudah membantu 

segala hal dalam penelitian ini, membimbing, memberikan ilmu, memotivasi 

dan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini terselesaikan. 

2. Ibu Agustin Handayani, S.Psi.,M.Si selaku Dosen Wali yang senantiasa 

memberikan bimbingan dari awal masa perkuliahan hingga penyelesaian 

tugas akhir. 

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Unissula yang telah memberikan 

ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat kepada peneliti. 

4. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha dan Perpustakaan serta seluruh karyawan 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan 

berbagai kemudahan dalam proses administrasi dari awal kuliah hingga kini. 

5. Papa dan Mama tercinta, terimakasih atas doa, ridho dan dukungan kasih 

sayang yang kalian berikan sehingga membaut saya bersemangat untuk 

menuntaskan pendidikan S1 dengan baik dan lancar.  

6. Asti Oktavia Priwidianni dan Indah Priwidianningtiyas Putri sebagai kaka 

dan adik yang terus memberi dukungan dan selalu bertanya kapan sidang. 
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7. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru BK SMK Negeri 10 

Semarang yang telah memberi izin serta membantu dalam proses penelitian 

ini. 

8. Teman-temanku yang telah memberikan dukungan Kukuh Wuryanto, Ayu 

Firdausa, Devi Wahyu, Citra Dewi, Firda, Risma, Nay, Mida, Sinta, Raafi, 

Sharah, Vevie 

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 (Raiser), terima kasih banyak atas 

waktu dan kenangannya 

10. Teman-teman anak kelas A 2015 (A-Venue) yang telah menemani dan 

memberikan kebahagiaan selama masa perkuliahan di UNISSULA 

11. Teman-teman dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

terimakasih atas bantuan dan dukungan yang kalian berikan selama ini, 

semoga Allah memberikan balasan yang sesuai atas jasa dan bantuan yang 

telah kalian berikan.  

      Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan proses penyelesaian 

yang sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari sempurna. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi. 

 

Semarang, 9 September 2019 

 

 

 

Penulis  


