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PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Nur Halimah 

NIM   : 07.211.031 

Fakultas  : Psikologi 

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab 

bahwa skripsi dengan judul: “Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Dan 

Konformitas Dengan Perilaku Agresif Pada Remaja Pria” 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, 10 April 2017 

 

 

Nur Halimah 
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PERSETUJUAN 

 

HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH PERMISIF DAN 

KONFORMITAS DENGAN PERILAKU AGRESIF PADA 

REMAJA PRIA 
 

Dipersiapkan dan disusun oleh: 

 

 

Nur Halimah 

07.211.1031 

 

Telah Disetujui dan dipertahankan di depan dewan penguji guna memenuhi 

sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana psikologi  

 

 

 

PembimbingUtama       Tanggal 

 

 

 

 

 

Agustin Handayani, S.Psi, M.Si  ________________   

 

PembimbingPendamping 

 

 

 

 

 

Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi  ________________  

 

 

Mengesahkan, 

DekanFakultasPsikologiUniversitas Islam Sultan Agung 

 

 

 

 

 

InhastutiSugiasih, S.Psi, M.Psi 
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PENGESAHAN 

HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH PERMISIF DAN KONFORMITAS 

DENGAN PERILAKU AGRESIF PADA REMAJA PRIA 

 

Disusun dan Dipertahankan Oleh : 

NUR HALIMAH 

NIM. 07.211.1031 

 

Telah dipertahankan didepan penguji guna memenuhi sebagaian persyaratan 

untuk mencapai gelas Sarjana Psikologi pada tanggal 

 

Dewan Penguji ; 

 

1. Abdurrohim, S.Psi, M.Si  ________________  

 

 

 

 

  

2. Agustin Handayani, S.Psi, M.Si  ________________   

 

 

 

 

 

3. Luh Putu Shanti K, S.Psi, M.Psi  ________________   

 

 

Mengesahkan, 

Dekan Fakultas Paikologi 

 

 

 

InhastutiSugiasih, S.Psi, M.Psi 
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MOTTO 

 

                          

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh sangat berat, kecuali bagi orang yang mampu berjuang dan 

terus berusaha” – QS. AL BAQARAH (153) 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 

kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang 

saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) 

untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, 

sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk 

membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”- QS. AL ISRA (7) 

 “Waktu dan keadaan bisa berubah setiap waktu,jangan memandang rendah 

ataupun menyakiti orang lain dalam hidup ini, kita mungkin saja sangat berkuasa 

hari ini, tapi ingat waktu lebih berkuasa dari kita, maka jadilah baik dan 

berbuatlah baik”- Mario Teguh 
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PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karya ini kepada: 

 

Allah SWT yang telah dan masih memberiku nafas kebahagiaan, kasih sayang 

mu, cinta, semangat dan perlindungan bagi hambanya 

Untuk kedua orangtua ku Bapak, Ibu dan kakak-kakak ku yang senantiassa 

memberikan kasih sayang, kebahagiaan serta kekuatan doa dan menyemangatiku 

untuk menyelesaikan skripsiku 

Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, koreksi, nasehat dan 

semangat dalam mengerjakan karya ini 

Semua keluarga besar, sahabat saudara dan orang-orang yang telah berjasa 

dalam hidupku. 

Ilmu psikologi yang telah memberiku banyak pelajaran bagaimana memahami 

indahnya keberbedaan 

Almamater Unissula yang memberikan banyak pelajaran, pengalaman yang 

bermanfaat 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

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 Nabi  

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 menyampaikan rasa 

terima kasih kepada: 

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

UNISSULA yang telah memberikan kemudahan dalam perijinan dan 

persetujuan penelitian. 

2. Ibu Agustin Handayani, S.Psi., M.Si, sebagai pembimbing uatama dan Ibu 

Luh Putu Shanti K., M.Psi, sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia 

meluangkan waktu, membagi ilmu, serta mengarahkan penulis sehingga 

skripsi ini dapat selesai dengan baik.  

3. Bapak Drs. Ahmad Mutho’ M. Rois, M.si dan pak Joko Kuncoro S.psi, M.si 

sebagai dosen wali yang telah membimbing dan memotivasi selama masa 

perkuliahan dan pengerjaan skripsi.   

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

serta bapak ibu staf dan perpustakaan fakultas psikologi yang telah 

memberikan ilmunya serta memberikan kemudahan fasilitas.  

5. Kepala sekolah SMA PGRI Demak yang telah memberikan ijin dalam 

pengambilan penelitian serta siswa-siswa yang telah berkontribusi.  

6. Kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah merawat dari kecil mengasihi dan 

selalu memberikan doa dan motivasi begitu besar untuk menjadi psikolog. 
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7. Mas Ali, Nur dan Ummah yang senantiasa membantu mendoakan, 

menyemangati supaya penulis segera menyelesaikan skripsinya. 

8. Sahabat-sahabat terbaik dari demak sekaligus keluarga kedua yang selalu ada 

untuk menghibur dan memberikan semangat : Jauh, Ririn, Ana, Nela, Rina, 

Silya. Semoga kita bisa wujudkan Impian – impian yang bisa merubah dunia 

dan tetap menjadi sahabat sampai di surga nanti. 

9. Sahabat-sahabat seperjuangan mengejar skripsi Naily, Satria, Mila, Azizah 

orang yang selalu bersama, mondar-mandir dikampus memperjuangkan 

skripsi, dan Saudara ANGKASA’11 yang hebat dan kompak, berjuang 

bersama untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan dukungan yang 

luar biasa. 

10. Teman-teman pesantren Assa’ada terimakasih banyak atas kehidupan 

kebersamaanya yang selalu memberikan semangat untuk menyelesikan 

skripsi ini. 

11. 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, sehingga penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Psikologi dan semua pihak 

yang  tertarik dengan ilmu ini. 

 

Semarang,     Maret 2017 

 

 

Penulis 
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