
iv 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Gambaran Strategi 

coping Stress Pada Remaja Korban Perceraian Orang Tua” yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana gambaran coping stress pada remaja yang orangtuanya 

bercerai. Penelitian ini adalah salah satu syarat tugas akhir Program Studi S1 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. Dalam menyelesaikan 

skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan moril dan materiil, untuk itu peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

2.  Ibu Dra. Tika Bisono, M.PsiT, Psikolog selaku Kepala Prodi Fakultas 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

3. Ibu Intan Savitri, SP, M.Psi selalu Dosen pembimbing akademik yang 

selalu memberikan perhatian, masukan dan arahan selama perkuliahan. 

4. Ibu Agustini, M.Psi., Psikolog selaku Dosen pembimbing skripsi yang 

selalu baik dan sabar dalam menghadapi pertanyaan- pertanyaan saya dan 

meluangkan setiap waktunya untuk menjawab pertanyaan saya. 

5. Seluruh narasumber dalam penelitian ini, terima kasih kepada S, H, A dan 

P beserta significant others atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi 

ilmu maupun pengalaman yang dimiliki selama penelitian berlangsung. 

6. Kedua orangtua peneliti, Almarhum Bapak Sachrudin Tamel dan 

Almarhumah Ibu Nurhayati yang sudah memanjakan saya dan  

mengajarkan saya untuk menjadi wanita yang kuat dan mandiri dari kecil.

http://digilib.mercubuana.ac.id/



v 

7. Keempat kakak peneliti, Syahrida, Syahroeni, Nurdina dan Fitri yang telah 

membiayai perkuliahan peneliti setelah orangtua peneliti meninggal. Dan 

juga teman dekat peneliti, Ijaz dan Santos yang ikut membiayai 

perkuliahan peneliti. 

8. Marisa dan Wilda yang membantu peneliti ketika peneliti memiliki 

kesulitan dalam mengerjakan skripsi. 

9. Afri dan Reno yang telah meminjamkan peneliti laptop untuk mengerjakan 

skripsi. Tanpa kalian peneliti tidak bisa melanjutkan skripsi peneliti. 

10. Sahabat peneliti Kevin Erik yang selalu ada disetiap cerita dan disetiap 

waktu ketika peneliti membutuhkan seseorang. Orang yang sangat 

berperan dalam hidup peneliti 

11. Yehezkiel yang telah membuka mata peneliti untuk menjalani perkuliahan 

dengan benar. 

12. Johana dan Andina teman SMA yang menjadi sahabat peneliti hingga 

sekarang yang selalu mendukung apapun yang dilakukan peneliti. 

13. Cia yamg selalu marah ketika peneliti bertingkah aneh tetapi bertanya jika 

peneliti menjadi pendiam. Cia yang selalu tau caranya menyelesaikan 

masalah ketika peneliti malas untuk berfikir.  

14. Febri yang mengajarkan peneliti untuk menjadi lebih sabar dalam 

menghadapi orang lain. Tanpa febri, peneliti tidak akan tahu cara untuk 

menghadapi orang seperti febri.  

15. Gina teman tercantik yang peneliti punya selama perkuliahan yang selalu 

sabar mendengar peneliti mengeluh tentang kehidupan. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vi 

16. Dela sebagai teman kosan peneliti yang tidak pernah marah ketika peneliti 

sering pulang malam. 

17. Rani, Indri, Rahma, Yusti, Diah Devi, Pahlepi dan Adis yang memiliki 

kesan dan ceritanya sendiri- sendiri dalam kehidupan perkuliahan peneliti. 

18. Seluruh teman-teman Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta angkatan 

2014. 

19. Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan, baik teman-teman semasa 

kuliah maupun teman-teman yang berjasa dalam hidup peneliti 

Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari 

itu, dengan segala kerendahan hati peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Kritik dan juga saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan demi 

kebaikan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 28 Juli 2018 

 

Flia Rizka Tamelia 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




