
 
 

HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 

DENGAN PERILAKU PROSOSIAL PADA SISWA  

SMK NEGERI 1 PAKIS AJI JEPARA 

 

 

Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  

memperoleh derajat Sarjana Psikologi 

 

 

 

Disusun oleh: 

Endang Lusiana Hartanti 

(30701401398) 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  

SEMARANG 

2019 



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN 

PERILAKU PROSOSIAL PADA SISWA SMK NEGERI 1 PAKIS AJI 

JEPARA 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh: 

Endang Lusiana Hartanti 

(30701401398) 

 

Telah Disetujui untuk Diuji dan Dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan untuk Mencapai Gelar Sarjana 

Psikologi 

 

Pembimbing 

 

 

 

 

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi. 

Tanggal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ................................. 

Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung 

 

 

Ruseno Arjanggi  S.Psi, MA, Psi 

NIDN. 0606097401 



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 
HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN 

PERILAKU PROSOSIAL PADA SISWA SMK NEGERI 1 PAKIS AJI 

JEPARA 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh: 

Endang Lusiana Hartanti 

(30701401398) 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

pada tanggal 2 Mei 2019 

 

Dewan Penguji    Tanda Tangan 

1. Joko Kuncoro, S.Psi., M.Si.  ............................................................ 

2. Ratna Supradewi, S.Psi., M.Si.  ............................................................ 

3. Inhastuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi.  ............................................................ 

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi 

 

Semarang,       Mei 2019 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung 

 

 

Ruseno Arjanggi  S.Psi, MA, Psi 

NIDN. 0606097401 



iv 
 

PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya Endang Lusiana Hartanti dengan 

penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh 

derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat 
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MOTTO  

 

“Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. 

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tidak 

akan dipercepat dan tidak pula terlambat.” (QS At-Tholaq : 3) 

 

“Berusahalah untuk selalu berada di sekeliling orang yang memotivasi 

kamu ke arah yang positif.” (Imam Malik bin Anas) 

 

“Tetap menabur kebaikan meskipun orang lain berbuat tidak baik 

terhadap kita”. (Rubina Liu Cing Hwa) 
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PERSEMBAHAN 
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