HUBUNGAN AN
NTARA KO
OMUNIKA
ASI INTER
RPERSONA
AL DENGA
AN
KEAD
DILAN PR
ROSEDURA
AL TERKA
AIT PENAT
TAAN DI KAMPUNG
K
G
TAMBA
AK LOROK
K SEMARA
ANG

Skripssi
Untuk mem
menuhi sebaagian persyaratan
Memperolleh derajat Sarjana
S
Psikkologi

o :
Disusun oleh
Anita Fitriani
(307014011416)

HA
ALAMAN JUDUL

FAKU
ULTAS PS
SIKOLOG
GI
UNIV
VERSITA
AS ISLAM
M SULTA
AN AGUN
NG
SEMARA
ANG
20188

HALA
AMAN PER
RSETUJUA
AN

ii

HALA
AMAN PEN
NGESAHA
AN

iii

PERNYAT
TAAN

iv

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim
“Skripsi ini ku persembahkan untuk keluargaku yang selalu memberikan
dukungan, semangat dan selalu mendoakan di setiap langkahku. Semoga
kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan oleh Allah SWT “
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MOTTO
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebijakan,
memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. An-Nahl : 90)”

“Ya Allah tenangkanlah hatiku dan jadikan aku orang yang memberi
petunjuk dan mendapat petunjuk.”
(HR.Al-Bukhari)

“Awali setiap langkahmu dengan bismillah”
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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala nikmat yang telah diberikan
kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir guna
memenuhi syarat derajat S1-Sarjana Psikologi.Peneliti menyadari sepenuhnya
bahwa skripsi ini tidak sempurna, maka dari itu peneliti menerima masukan dan
arahan sebagai uapaya menciptakan karya yang lebih baik serta mampu
diterapkan kedalam masyarakat.Skripsi ini belum terselesaikan tanpa adanya
bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya dengan segala ketulusan,
peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1.

Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., M.A., Psi, selaku Dekan dan Dosen Wali
Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah
memberikan saran serta arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas
Psikologi

2.

Bapak Joko Kuncoro S.Psi., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang
telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan saran,
motivasi serta dorongan dalam membantu menyusun skripsi ini.

3.

Bapak Drs. Margo Haryadi, MM, selaku kepala kelurahan Tanjung Mas yang
telah memberikan izin penelitian di Kampung Tambak Lorok Semarang

4.

Seluruh warga Tambak Lorok yang telah bersedia menjadi responden dari
penelitian ini.

5.

Bapak Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, yang telah berbagi ilmu berharga dan pengalaman yang
bermanfaat kepada peneliti.

6.

Seluruh karyawan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang yang telah membantu peneliti selama masa pendidikan.

7.

Bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan selama ini. Semoga Bapak
dan ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT serta selalu dalam
lindungan Allah SWT.

vii

8.

Kak Ari, Kak Fita dan Kak Pras yang selalu memberikan dukungan,
semangat serta motivasi selama ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan
oleh Allah SWT.

9.

Dek Hesti dan dek Lisa terima kasih atas bantuanya dalam proses penelitian
di kampung Tambak Lorok Semarang.

10. Sahabat-sahabatku (FASL) Dyah ayu, Liska dan Fathina yang selalu
memberikan semangat, selalu menghibur dan telah menjadi tempat berkeluh
kesah selama ini.
11. Sahabat-sahabatku Alfiyatur Rohmania, Naili Khafidhoh, Aldila Midodes,
Ashfi Baqiyatus Shofi S.S, Kurnia Nofiyana dan Naila Amalia yang selalu
setia dari awal sampai akhir dan memberi bantuan serta dukungan dalam
menyusun skripsi ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah
SWT.
12. Sahabatku Herlyna Esti yang selalu memberikan dukungan selama ini dan
motivasi untuk segera menyelesaikan skripsiku.
13. Teman Seperjuanganku Naila Tsabita, Lailatul Fajri, Muhammad Rifqy, Aina
Putri, Mba Ayu, Mulia Dwi Ariani, Livna Noor Wahyuni yang telah
membantu serta memberikan referensi dan berbagai hal serta dukunganya
untuk segera menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman seangkatan 2014 yang telah memberikan banyak pengalaman
selama kuliah, terima kasih banyak.
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas
bantuan dan dukungannya selama ini.
Peneliti menyadari atas segala kekurangan dari karya ini dan jauh dari kata
sempurna.Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk
sempurnanya karya ini. Peneliti berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi
perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi sosial
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Semarang, April 2018
Peneliti
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