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ABSTRAK 

Satrio Hariawan, 111211132024, Hubungan antara Kontrol Diri (Self 

Control) dan Perasaan Rendah Diri ( Inferiority Feeling) dengan 

Kecenderungan Agresi, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 

2016. 

Xxii + 70 halaman + 85 lampiran  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri 
dan perasaan rendah diri dengan agresi  pada remaja di Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner menggunakan 
skala kontrol diri “Self Control Scale” (36 item) yang dikembangkan oleh 
Tangney, dkk., (2004), skala perasaan rendah diri “The feeling of inadequacy 
scale” (36 item) karya Fleming dan Courtney (1991) ,dan skala agresi 
“Aggresion Scale” (29 item) yang dikembangkan oleh Buss dan Perry (1992). 
Analisis data yang digunakan adalah korelasi berganda dan teknik korelasi 
Pearson Product moment dengan bantuan program SPSS 20.0 for windows. 
Subjek pada penelitian ini adalah remaja SMA di Surabaya dengan jumlah 
subjek sebanyak 219. 

Hasil analisis data penelitian ini, diperoleh koefisien korelasi berganda 
bernilai sedang ketika variabel self control dan inferiority feeling dihubungkan 
dengan agresi. Kemudian didapatkan hasil korelasi negatif dengan taraf nilai 
sedang untuk variabel self control dengan agresi. Sedangkan untuk variabel 
inferiority feeling dengan agresi diperoleh koefisien korelasi positif bernilai 
rendah. Hasil ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara self control dan 
inferiority dengan agresi pada pelajar di Surabaya 
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