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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rizky Nurbaeti, 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.

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, September 2017

Rizky Nurbaeti



iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP FENOMENA SELEBRITI

INSTAGRAM DENGAN ORIENTASI MASA DEPAN HUBUNGAN

ROMANTIS PADA REMAJA AKHIR

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rizky Nurbaeti

30701301362

Telah Disetujui untuk Diuji dan Dipertahankan di depan Dewan Penguji Guna

Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mencapai Gelar Sarjana Psikologi

Pembimbing

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi.

Tanggal

Semarang, 12 September 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Islam Sultan Agung

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi.



iv

PENGESAHAN

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP FENOMENA SELEBRITI

INSTAGRAM DENGAN ORIENTASI MASA DEPAN HUBUNGAN

ROMANTIS PADA REMAJA AKHIR

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rizky Nurbaeti

30701301362

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 12 September 2017

Dewan Penguji Tanda Tangan

1. Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi

2. Erni Agustina. S., S.Psi, M.Psi

3. Titin Suprihatin, S.Psi, M.Psi

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi

Semarang, 12 September 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi
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MOTTO

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berpikir”

(Surat Ar-Ruum ayat 21)

“Commitment is a funny thing, you know? It’s almost like getting a tattoo. You

think and you think and you think before you get one. And once you get one, it

stick to you hard and deep”

(Twivortiare, Ika Nattasa)

“You know you’re in love with the right person when falling in love with him

turns you into the best version of yourself”

(Twivortiare 2, Ika Nattasa)

“Marry a man who makes you feel wanted and loved even when he sleeps. You

will wake up feeling sexy every day.”

(Alexandra Rhea Wicaksono)

“Relationship end to soon because people stop putting the same effort to keep you

as they did to win you”

(Kevin Aryaldi)

“Kalau kamu belum bisa tersentuh cinta dari seseorang perempuan yang telah

melakukan segala hal demi kamu yang lebih baik, mungkin ada yang salah dari

perasaan kamu”

(Rizky Nurbaeti)
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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran yang tak

pernah kukira.

Kedua orangtuaku, keempat kakaku dan ketujuh keponakanku yang cerianya tidak

bisa digantikan oleh dunia dan seisinya

Dosen pembimbing yang selalu siap memberikan

bimbingan dan nasihat setiap saat kepada peneliti.

Semua orang yang membantu dalam proses menyelesaikan karya ini.

Almamaterku UNISSULA yang telah memberikan

pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatNya yang tiada tara

kepada peneliti yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini

merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program S1

Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menemui kesulitan dan

hambatan, namun atas petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak,

akhirnya peneliti mampu melalui segala hambatan yang ada. Dukungan berupa

doa dan bimbingan membuat peneliti bisa mempertahankan semangat dalam

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan kerendahan hati menyampaikan rasa

syukur dan terima kasih kepada:

1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan segenap waktu dan tenaga dalam proses pembuatan penelitian

ini.

2. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar

yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga selama

peneliti berkuliah di Fakultas Psikologi UNISSULA.

3. Untuk kedua orang tuaku yang tidak pernah berhenti mencurahkan segala

kasih sayang, segala macam nasihat yang seringnya dianggap angin lalu,

materi yang tidak ada habisnya untuk anak perempuan terakhirnya.

Bagaimanapun hubungan kalian, kalian tetap orang tua yang takkan pernah

bisa tergantikan. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu tercurah untuk

kalian semua.

4. Untuk keempat kakaku (Mba Iis, Mba Ilah, Mas Iin, Ipung) dan suami-istri

kalian atas dukungan moral dan terlebih materi tambahan tak terkira. Terima

kasih selalu memanjakan adik kecil kalian ini, kalian pelarian terbaiku

ketika mamah-papah mulai egois.

5. Ketujuh keponakanku yang tidak pernah berhenti membuatku berdecak

kagum terhadap tingkah laku ajaib kalian, tante kiki bangga dengan kalian



viii

(Idos, Ariel, Raihan, Baihaqi, Naira, Alesha, Zayyan) pesan tante sebagai

pimpinan pasukan kalian adalah jangan tukar kebahagiaan keluarga dengan

hal kecil yang mengalahkan rasa sayang keluarga terhadap kalian.

6. Untuk tante-tanteku yang menjadi pelipur lara ketika keluarga sedang

hancur-hancurnya, para sepupuku yang mengerti betapa manjanya diriku.

Terima kasih dari hati paling dalam dan semoga aku bisa membahagiakan

kalian.

7. Sisters by heart-ku, keluarga tanpa batasku, pengkritik paling jujur dan bahu

paling nyaman untuk bersandar (Cyntia SA, Silfi Yunita, Wulan Purnama,

Hani Uswah, Nurani Nidriasti, Lusia Widya). Tanpa kalian, masa SMA di

IPA akan suram, pendewasaan diri jadi menjemukan. Mulut kalian tajam

tanpa topeng, tawa kalian candu. Terima kasih bahu dan hapusan air

matanya di saat sendu.

8. Guardian Man yang dikirim entah dari kayangan mana (Fahmi Husen, Sigit

Ibnu, Rian Otong, Aziz, Restu, Hoza) apapun yang menganggu keselamatan

dan kesehatanku selama di Semarang, merekalah yang bertanggung jawab.

Gojek pribadi paling ‘ganteng’, sekaligus partner perang mulut tapi tak

pakai hati. Hate you so much.

9. Para agen Lambe Turah-ku, para tilis kitipku (Anita Muthia, Della Andelina,

Olivia Devi) terima kasih tingkah ajaib, ‘dlaweran’ kalian, info-info yang

seringnya tidak penting tapi sering diperdebatkan. Inget ya, kalahkan mantan

dengan prestasi, tidak harus dengan punya pengganti lagi.

10. Untuk keluarga alay-ku saat saksi hidup semasa puber yang menakjubkan

(Marshela Dinda, Rima Amairani, Maudy Karim, Faya Aprilliddina) dan

keluarga besar SMP N 7 TEGAL yang kompaknya tidak pernah berhenti

oleh umur, kalian mewarnai masa puberku dengan fantastic!.

11. Para SUGED-ku (Intan Silvia, Nigar Ilham, Isma Hidayanti) dan para bala

fans (Nery tocon, Pandi, Genji) semoga kalian semua semakin ‘sehat’,

segera membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan untuk

para fans semoga kalian selalu akur ya.
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12. Keluarga baru KOS BAROKAH F 679 (Amel, Afni, Diana, Rahmi, Anita,

Lintang) kalian alarm hidup aku ketika aku sulit bangun untuk sahur dan

sarapan pagi hehe. Semoga kelak kalian menikah, kekeluargaan kita tidak

lekas hilang.

13. Keluarga besar kelas D (Yudhi, Yudha, Ucy, Teguh, Ulfi, Yusuf, Weni,

Dilla, Rizka), Keluarga besar kelas A (Amir, Fina, Agnis, Dania, Zaki, Devi,

Deriel, Anis) terima kasih telah jadi teman kelas yang menyenangkan, tahan

dengan segara teriakan dan kecerewetanku. Semoga akan ada reuni terus

setelah ini ya.

14. Keluarga besar Psikologi Angkatan 2013 (Teenager) terima kasih atas setiap

kebersamaan yang akan selalu terkenang. Gazebo akan selalu jadi markas

besar kita untuk mengenang.

15. Untuk Dwi Septiani, Eka Rosdiana, Imam Guswanto, Izza Harera (Bu Tuti

Squad) terima kasih suntikan semangat dan kekuatan untuk saling

menguatkan. Untuk Ulfiyatun Ni’mah, Devianti Ajeng, Candra Ayu teman

setia di saat aku sedang jatuh-jatuhnya karena direnggut tiba-tiba ke jurang

oleh dia, penguatan kalian luar biasa sekali.

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa diharapkan

guna terciptanya kesempurnaan dikemudian hari. Peneliti berharap karya ini dapat

bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bidang Psikologi.

Semarang, 12 September 2017

Peneliti


