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ABSTRAK 

Nur Laili Fajrin, NIM. B07208178, 2013. Konsep Diri Pada Remaja Akhir 
Dengan CD (Conduct Disorder). Skripsi program studi psikologi fakultas dakwah 
IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
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Penelitian ini menjelaskan subyek yang memiliki perilaku conduct disorder dalam 
masa perkembangan remaja akhir. Fakta-fakta yang  tidak mampu memenuhi 
tugas-tugas perkembangan yang harusnya bisa dilakukan dan dicapai seorang 
remaja akhir. Konsep diri sendiri diartikan menurut Fitts (1971) yaitu bagaimana 
diri diamati, dipersepsikan dan dialami oleh orang tersebut, karena makna konsep 
diri ini mengandung unsur penilaian dan mempengaruhi perilaku seseorang dalam 
berinteraksi dengan orang lain. Dalam penelitian ini, subyek penelitian tidak 
mampu mempersepsikan, mengamati maupun menilai tentang dirinya sendiri hal 
ini sangat mempengaruhi hubungan interaksi subyek dengan orang lain. Subyek 
menarik diri dari lingkungan dan membentuk lingkungan berdasarkan 
kelompoknya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain 
penelitian studi deskriptif. Subyek dalam penelitian adalah seorang yang 
berperilaku conduct disorder pada masa remaja akhir dimana harusnya pada masa 
ini seseorang seharusnya tidak memiliki perilaku tersebut dan dapat 
mengendalikan. Tugas perkembangan tersebut meliputi perkembangan kognitif, 
perkembangan sosial-emosional, kemandirian, interaksi sosial dan sebagainya. 
Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawaancara dan observasi. Analisis 
datanya menggunakan analisis deskriptif. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat 
memahami sebenarnya karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
seorang conduct disorder yang memang tidak pada masa perkembangannya yakni 
pada masa remaja akhir. 

 

 

 

 

 

 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



 

 

vii 

KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji kami haturkan kehadiran Allah SWT,  yang telah mencurahkan 

rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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7. Nenek dan kakek, yang tak pernah henti mendampingi perjalanan 
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8. Bapak dan Ibu dosenku yang senantiasa mengajarkan kami banyak hal 

tentang kehidupan lewat manusia. Semoga amal ibadah beliau selalu 

mendapat hidayah dan rahmat dari Allah SWT 

9. Adikku Obi, Mas Zainul, Mas Mifta,  sahabatku, Naya, Cha-cha, Yanti, 
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