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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Nurul Wijaya 

NIM   : 072.111.034 

Fakultas  : Psikologi 

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab 

bahwa skripsi dengan judul: “Hubungan antara Minat terhadap Budaya Korea dan 

Konformitas dengan Perilaku konsumtif dalam membeli produk Korea pada 

Komunitas Sahabat Korean Drama Lovers (SKDL) Semarang” adalah murni dari 

hasil penelitian saya, bukan dari hasil jiplakan (plagiat) karya orang lain. Segala 

kutipan karya pihak lain telah saya tulis dengan mencantumkan sumbernya. 

 

Semarang, Februari 2016 

 

 

Nurul Wijaya 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 

 

Allah SWT yang telah dan masih memberiku kebahagiaan, cinta, 

kasih sayang,perlindungan, semangat dan selalu memberi jalan 

petunjuk bagi hambaNya. 

Bapa, Ibu, Blekentan,Sukma, dan Dede, Ege tersayang yang 

senantiasa selalumemberikan doa, dukungan, nasihat, semangat untuk 

berhasil menyelesaikan skripsi ini. 

Semua Keluarga besarku dimana-mana  yang selalu menyemangati 

dan mendoakanku. 

Semua orang yang telah berjasa dalam hidupku. 

Kedua dosen pembimbingku yang telah menyempatkan memberi 

waktu, ilmu, pengertian, dan bimbingannya untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

Almamater Unissula yang memberiku banyak pelajaran yang 

bermanfaat dan berguna. 

MOTTO 

“Wahai anak cucu Adam pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) 

masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah 

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” 

 (QS. Al-Araf Ayat 31) 

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan 

jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah dalam arti 

kiasan terhadap sifat boros dan konsumtif dalam berbelanja), nanti kamu 

menjadi tercela dan menyesal.” 
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(QS. Al- Isra Ayat 29) 

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih) orang-orang yang 

apabila menginfakan (harta),mereka tdak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, 

diantara keduanya secara wajar.” 

(QS. Al-Furqan Ayat 67) 

 

Bersabarlah dan tetap berusaha walaupun terjatuh berulang kali 

(Papah) 

Janganlah berputus asa dan selalu berdoa 

(Ibu) 

Belajarlah dari pengalaman karena akan membuatmu sukses 

 (Nurul Wijaya) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan RahmatNya, 

hidayah, memberi petunjuk, kemudahan, kenikmatan, peluang dan ridhoNya 

kepada hambaNya untuk menjadi hamba yang dicintai Allah SWT, berkat kasih 

sayang dan ijin Allah SWT tugas penulisan skripsi ini mampu terselesaikan. 

Shalawat serta salam penulis selalu tercurahkan kepada Allah SWT dan seluruh 

umatnya, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan 

seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang 

harus ditempuh untuk menyelesaikan progam S1 Psikologi di Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

banyak menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat petunjuk Allah SWT dan 

bantuan banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis 

mampu melalui berbagai rintangan yang ada. Penulis dengan bangga dan rendah 

diri menyampaikan banyak terima kasih kepada:  

1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi. M.Psi., selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah bersedia membagi ilmu, 

memberi bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi. M.Si. sebagai pembimbing utama yang telah 

bersedia meluangkan waktu, bersabar, membimbing, dan memberi saran, 

serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik 

3. Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi M.Psi sebagai pembimbing kedua yang telah 

memberi saran, bersabar, meluangkan waktu, membimbing dan membantu, 

serta menjadi teman berdiskusi hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. 

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang, atas ilmu berharga dan kemampuannya sehingga penulis 

memperoleh pengetahuan serta pengalaman selama menempuh perkuliahan.  
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5. Seluruh anggota Komunitas SKDL Semarang yang sudah berpartisipasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. 

6. Bapa dan Ibu tercinta, yang selalu menyayangiku sampai kapanku dan tidak 

akan pernah berhenti berdoa untuk kesuksesanku, memberikan nasihat, 

semangat, dukungan materi dan moral, serta selalu mengingatkanku untuk 

mengingat-Nya dan selalu berusaha keras untuk menyelesaikan tugas akhir 

kuliah ini.  

7. Adik-adikku tercinta Intan, Sukma, Jaya terimakasih selalu mendukung, 

memberikan candaan dan menyemangati selama proses penyelesaian skripsi. 

8. Teman terbaikku Citra Tri Purnama, Sahabat-sahabatku Amel, Mila, Arum, 

Mba Mila, Diyar, Taufik, Mayang, Priska dan Teman-teman Kos Mba Lia, 

Mba Widi, Mba Dyah tersayang yang selalu ada waktu untuk berkeluh kesah, 

berdiskusi mengenai skripsi dan hati, serta selalu memberikan kebahagiaan, 

semangat, dan nasihat untuk penulis. Nisa, Teteh, Ema, Asdin yang telah 

membantu. Teman-teman ANGKASA ”Jaya Merdeka” Angkatan 2011 

Psikologi Unissula yang banyak memberikan pelajaran, kebahagiaan, dan 

semangat kepada peneliti, Sebuah kebanggaan menjadi bagian dari kalian 

yang sudah menjadi saudara yang tak akan kulupakan. 

9. Berbagai pihak yang telah membantu, memberikan dukungan serta doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Proses penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh 

dan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari 

sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk penulis. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan pihak 

yang memerlukan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

       Semarang, Februari  2016 

 

Nurul Wijaya 


