
i

HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DENGAN COMPULSIVE 
BUYING PADA REMAJA DI PESANTREN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Program Studi Psikologi Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi sebagian dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Psikologi

Oleh:

Zumrotus Sholihah

10320171

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014







iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur pada Zat yang Maha Agung,Allah Subhanahu wa taalla, 

atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan hikmah kehidupan yang dianugerahkan 

pada penulisSholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah shallallahu 

’alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya

Skripsi penulis persembahkan kepada:

Bapak Anis Fachruddin dan Ibu Laksmi Kundari

Atas segala jerih payah selama ini yang telah berupaya untuk mensejahterakan 

kehidupan saya selama ini, yang selalu mendukung, dan mendoakan peneliti 

sampai sekarang. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan 

selama ini.
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PRAKATA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahi Robbil‘aalamiin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu 

Wa Ta'alla, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan 

kekuatan, ketabahan, kesabaran, serta kemudahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya sederhana yang berupa skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa selama menjalani proses penyusunan skripsi ini, 

banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, dorongan, 

motivasi, masukan, dan doa yang diperlukan penulis dari mulai persiapan hingga 

tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih tak 

terhingga kepada:

1. Segala puji dan syukur pada Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa 

taalla, atas rahmat, hidayah, nikmat dan hikmah kehidupan yang 

dianugerahkan pada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan.

2. Bapak Anis Fachruddin dan Laksmi Kundari, orang tua yang selalu 

mendukung, mendoakan, dan mengingatkan penulis ketika salah. Orang tua 

yang selalu mempercayai penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih atas 

semua jasa yang tidak akan bisa diganti dengan apapun.

3. Ibu Yulianti Dwi Astuti, S.Psi., M.Soc., Sc selaku dosen pembimbing yang 

senantiasa sabar, mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktu selama 

penulis mengerjakan skripsi.
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4. Ibu Ike Agustina, S.Psi, M.si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah mendampingi, memberikan bimbingan, dan arahan selama menempuh 

pendidikan di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam 

Indonesia.

5. Bapak/Ibu Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu 

untuk menguji, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses 

penyelesaian skripsi ini

6. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam 

Indonesia khususnya dosen prodi Psikologi atas ilmu dan pelajaran berharga 

yang diberikan kepada penulis selama menjalankan .

7. Seluruh pihak Karyawan kampus FPSB UII Pak Edy, Bu Indri, Pak Haris, 

Pak Widodo dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

8. Untuk adik-adikku M. Alfian Noor Ramadhan, Faik Muhammad Noor 

Murtadha, Imroatus Sholihah, Hanifatus Sholihah, dan Siti Fatimatus 

Sholihah Syifauna yang selalu meramaikan suasana dan selalu menjadi 

penghibur di rumah.

9. Untuk Unggun Prasodo Hakni yang selalu mensupport penulis, baik secara 

langsung atau tidak langsung, terimakasih untuk doa, dorongan semangat dan 

terimakasih untuk semuanya.

10. Teman yang membantu penulis dalam menyelesaikan tahap demi tahap 

pengerjaan skripsi, teman yang selalu ada selama penulis butuh bantuan 

selama proses pengerjaan skripsi, penulis mengucapkan terima kasih kepada 
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Fafatiha yang selalu mensupport penulis dengan undangan pernikahannya, 

terima kasih telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi. 

11. Teman-teman yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri, terima kasih 

kepada, Awin, Azifa, Indah , Gafran, Adit, Risman, Ropik, Mijan, Fajar 

gondang, Icut, Dimas, Kak jehan, Deni, Amel, Suci, Vivin, Mbak dian, 

Takdir, Todi, Al ridho, Deo, Fera, Dithonk, Eko serta teman-teman yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu yang mengajarkan segala sesuatu tentang 

berbagai hal dalam menghargai, dan saling mengerti satu sama lain, banyak 

hal yang sudah kita lalui bersama, baik senang, sedih, susah. Terima kasih 

untuk semua momennya.

12. Teman-teman El-caffa yang turut membantu penulis, yang berjuang bersama-

sama untuk lulus dari Assalaam. Terimakasih untuk momen tidak terlupakan 

selama ini.

13. Teman-teman seperjuangan dari Assalaam hingga sekarang, terimakasih 

untuk Jojon, Puter, Hepi, Ambika, Dintul, Abud, Rosi, Ijah, Mulvin, yang 

selalu mendukung penulis hingga saat ini.

14. Sahabat-sahabatku yang kini telah berpencar masing-masing semenjak kita 

lulus SMA, Nela, dan Ririruzza yang selalu mendukung penulis dari dulu, 

yang selalu saling mengingatkan ketika salah, tetap berjuang dengan tugas 

masing-masing sampai seterusnya.

15. Teman-teman dari Rukun rencang UII yang selalu mengajak bershalawat 

dimanapun dan kapanpun. Terima kasih kepada senior ankatan G1 sampai G 

7 serta terima kasih kepada Mas pakde, Neli, Silpli, Mbak uci, Mbak utun, 



viii

mas fajar, tebe, mas guntur, zein, kak hadi, bang moris dan anggota lain yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu membantu dan mensupport 

penulis, yang selalu memberikan hiburan kalau lagi suntuk, terima kasih.

16. Sahabat-sahabat Demisioner Pengurus LEM FPSB UII Periode 2012-2013, 

inti LEM Mas Rizal Basith, Taktika, Kak Ifa, Faiha, Uun, Departemen PSDM 

mas Ubay beserta staf yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Departemen 

MEDKOMINFO  Nanda beserta staf yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, Departemen DJPM Ratna beserta staf yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu, senang pernah bekerja sama dengan kalian.

17. Departemen MINBATKREMA, Riesman Ramdhani Mansur “Mano”, Rara 

Cahya “Budhe yaya”, Tika Pratiwi Ambarito, Wahyudin Afrizal “Udin”, 

Amalia Tania Alkadrie “Male”, Ditha Marzella “Dithonk”, Ria Fatmayanti, 

Reza Dwi Yudianto “Eja”, Mas Rahman dan Koor Bang Heru Aryandi yang 

telah memberikan banyak pelajaran dalam menjalankan setiap kegiatan kita 

selama menjabat. “UKA UMA”

18. Teman-Teman Psikologi angkatan 2010 yang telah bersama-sama menimba 

ilmu di Psikologi, terima kasih atas segala bantuannya, sukses untuk kita 

semua.

19. Terima kasih kepada Pak Daning hidayat dan Ibu Amin yang mau menerima 

saya untuk tinggal di rumah selama KKN, beliau yang banyak memberikan 

pelajaran untuk hidup sederhana dan selalu bersyukur.
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20. Teman-Teman KKN unit 172 , Bang Afra, Mbak icha, Reza, Frydkan, Bang 

akim, Titi dan Kak Nino yang selama sebulan lebih telah  memberi 

pengalaman baru, dan berjuang bersama di Dusun klepu desa giriasih.

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung

dan mendoakan penulis. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan 

balasan yang sebaik-baiknya. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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HALAMAN MOTTO

اْلُمْسِرفِینَ  ُیِحبُّ  ال ھُ  إِنَّ ُتْسِرفُوا َوال َرُبوا َواْشَوُكلُوا َمْسِجدٍ  ُكلِّ  ِعْندَ  ِزیَنَتُكمْ  ُخُذوا آَدمَ  َبنِي َیا

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, 

makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan ( Q.S.Al-‘A’raf [7] : 31)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al-Insyirah: 5-6).

ابِِرْین الَِة إِنَّ هللاَ َمَع الصَّ ْبِر َو الصَّ ھَ ا الَِّذْیَن آَمُنوا اْسَتِعْیُنْوا بِالصَّ َیا أَیُّ

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan dengan sabar dan 

shalat; sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Q.S. Al-baqarah 

: 153)

َیْعَملُونَ     ا َعمَّ ِبَغافِلٍ  َربُّكَ  َوَما َعِملُوا ا ِممَّ َدَرَجاتٌ  َولُِكلٍّ 
Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa 

yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. 

(Q.S Al-an’am : 132)


