
 

 

0 
 

HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DAN KONFORMITAS DENGAN 

GAYA HIDUP HEDONIS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM 

SULTAN AGUNG SEMARANG 

 

Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  

memperoleh derajat Sarjana Psikologi 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Windy Widia Tristanti 

(30701201110) 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2016 



ii 
 

PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya, Windy Widia Tristanti, dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan 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 yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

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

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  
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Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelas Sarjana Psikologi 
 
 

Semarang, 26 Mei 2016 
 

Mengetahui, 
Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA: 

 
 
 
 

Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi 



v 
 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Kupersembahkan karya ini kepada: 

 

Allah SWT selalu melimpahi kehidupanku dengan pengalaman,kebahagian, 

kesabaran, serta jalan keluar atas kesulitan-kesulitan selama proses mengerjakan 

karya ini.  

Ibu, Bapak, Tryan dan kartika yang selalu memberikan doa, semangat, dan 

dukungan selama mengerjakan karya ini.  

Almamaterku Fakultas Psikologi Unissula yang telah menjadi tempat menimba 

ilmu bagiku.  

Dosen pembimbingku yang telah memberikan waktu, ilmu, serta bimbingannya 

untuk menyelesaikan karya ini. 
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MOTTO 

 

“Di dalam diri tiap manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah 

seluruh tubuhnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya” 

(HR. Bukhari Muslim) 
 

“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai” 

(Schopenhauer) 

 

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” 

(Andrew Jackson) 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan ridho-

Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini mampu 

terselesaikan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung 

Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa kaum muslim 

dari jaman kebodohan menuju jaman yang terang benderang ini.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak 

yang telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan berupa 

bimbingan, dorongan dan motivasi membuat saya bisa mempertahankan semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dengan bangga dan rendah diri 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi 
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jurnal sebagai referensi, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai 
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3. Ibu Erni Agustina S, M.Psi, selaku dosen wali yang telah memberikan 

semangat selama menempuh perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Unissula selaku tenaga pengajar 

yang telah bersedia mencurahkan segenap ilmu dan kemampuannya sehingga 

penulis memperoleh pengetahuan serta pengalaman selama menempuh 

perkuliahan. 

5. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi Unissula, 

terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. 

6. Ibu dan Bapak yang selalu berdoa untuk kesuksesanku, memberikan nasihat, 

semangat, dukungan materi dan moral, serta mengingatkanku  untuk selalu 

dekat dengan Allah.  
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kuliah sampai pada menyelesaikan skripsi. 
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selama mengerjakan skripsi.  

9. Sahabat-sahabat terbaikku Kompeni, Mbak Ayu Tali, Dyah Ayu, Rohma, 

Della, Rahma, dan Irfa yang selalu ada untuk berbagi segala hal baik 

mengenai skripsi, kuliah maupun hal lain terkait hidup, serta selalu 

memberikan semangat, kebahagiaan, dan nasihat untukku. Teman-teman 

angkatan 2012 yang memberikan kebahagiaan, pelajaran, dan semangat 
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penelitian skripsi ini. 

13. Berbagai pihak yang telah turut membantu, memberikan dukungan serta doa 

kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.  

Proses penyelesaian skripsi ini telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh 

dan sebaik-baiknya, meskipun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini 

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

bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak yang  tertarik 

dengan ilmu ini. 
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