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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Deviyanti Ajeng Nor Islami

dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Hubungan Agreeableness (Social Adaptability) dan

Konformitas dengan Kebutuhan akan Rasa Aman pada Anggota Komunitas

Punk di Jawa Tengah” adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan

untuk memperoleh derajat kesarjanaan disuatu 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 pernyataan ini, maka saya

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.

Semarang, 22 September 2017

Deviyanti Ajeng Nor Islami
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HALAMAN PERSETUJUAN
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Dipersiapkan dan disusun oleh:

Deviyanti Ajeng Nor Islami
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Telah Disetujui Untuk Diuji Dan Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Guna

Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Psikologi

Pembimbing Utama Tanggal

Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi
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PENGESAHAN

HUBUNGAN AGREEABLENESS (SOCIAL ADAPTABILITY) DAN
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PADA ANGGOTA KOMUNITAS PUNK DI JAWA TENGAH

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Deviyanti Ajeng Nor Islami
30701301261

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 28 September 2017

Dewan Penguji Tanda tangan

1.
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Mengesahkan,
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur tak ada henti kupanjatkan kepada Allah S.W.T yang telah

menghadirkan orang-orang hebat yang sudah menopang dan menguatkanku.

Teruntuk Mama dan Papa yang senantiasa mendo’akan keberhasilanku dalam

sujudnya, seluruh keluarga, para sahabat, dosen fakultas psikologi dan

almamaterku Unissula karya sederhana ini kupersembahkan.
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MOTTO

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik

dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan
lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.

(QS. Al-Hujurat:11)

“ Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau
jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa

pedihnya rasa sakit ”
(Ali bin Abi Tholib)

“ Orang yang lari dari masalah, dia akan selalu dikejar oleh masalah “
(Ruseno Arjanggi)

“ Hitam adalah kekuatan bahwa tak selamanya gelap itu menakutkan ”
(Boy Candra)

“ Ketika tombak satu-satunya patah tidak akan bisa digunakan lagi, jadilah
tombak yang kuat dan tidak akan pernah patah ”

(Papa)

“ Tidak ada proses yang dipermudahkan kecuali keyakinan tentang jalan yang
sudah kita ambil “

(Peneliti)
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim….

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha

penyayang, serta segala puji bagi-Nya atas limpahan rahmat, hidayah dan

inayahNya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada

Nabi besar Muhammad SAW semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di

dunia maupun di akhirat.

Alhamdulillah, telah terlaksanakannya hasil penelitian yang dilakukan guna

memenuhi pertangguang jawaban penyusunan skripsi dan untuk menyelesaiakan

tugas akhir program S1 psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skrispi ini tidak lepas dari

bimbingan, arahan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si, selaku Dosen wali sekaligus Dosen

Pembimbing yang telah bersedia memberikan motivasi, mengarahkan serta

telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dalam

permasalahan akademik dan penulisan skripsi ini.

3. Terimakasih kepada seluruh anggota komunitas Punk daerah Rembang,

Semarang, dan Pekalongan sebagai subjek penelitian yang telah

mengijinkan peneliti untuk melakukan penelitian.

4. Terimakasih kepada Pak Jas dan keluarga, mas Jefri, dek Ghozim, Mas

Acong,  Mas Iwan, dan Kored selaku koordinator komunitas Punk.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang yang telah memberikan ilmu dan inspirasi kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Staf TU (Tenaga Umum) dan Perpustakaan Fakultas

Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, terimakasih atas kerjasamanya

dalam membantu peneliti.
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7. Terimakasih kepada mama dan papa yang telah memberikan semangat

dukungan dan do’a disetiap sujudnya, serta mengajarkan bagaimana arti

mengikhlaskan untuk bisa bangkit tanpa melihat masa lalu sebagai hal

yang menyakitkan.

8. Terimakasih kepada Ryan (Si hu), Galih, Oqi (sobek), Faisal, Ryan, Ari,

Tommy, Irvan, dan Maulana yang telah membantu dan mempermudah

peneliti dalam melakukan penelitian.

9. Terimakasih kepada para sahabat Candra, Dea, Anis, Alfira, Deriel,

Ranny, Eci, Dinar, Mely, Desi, Iffah, dan Betty yang senantiasa membantu

dalam penyusunan skripsi, memberikan do’a, motivasi, dan dukungan

penuh ketika peneliti terjatuh hingga bangkit lagi.

10. Terimakasih kepada para pejuang skripsi anak bimbingan Pak. Joko yaitu

Anita, Tuti, Ardi, Zaky, Ian, Diana, dan Fina yang telah memberikan

kekuatan dan semangat bersama untuk meraih gelar S.Psi.

11. Terimaksih kepada keluarga besar peneliti yang selalu memberi semangat

dan do’a dalam melakukan penelitian.

12. Terimakasih kepada angkatan 2013 (teenager) salam sukses untuk masa

depan dan seluruh pihak yang turut membantu peneliti dalam menyusun

skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfat dalam pengembangan

ilmu psikologi dan semua pihak yang membutuhkan. Terimakasih

Wassalamualaikum…Wr…Wb

Semarang, 22 September 2017

Deviyanti Ajeng Nor Islami


