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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya yang 

berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan dengan baik penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Cyberbullying Terhadap Kecemasan Sosial Pengguna Media 

Sosial Twitter pada Dewasa Awal”. Skripsi ini disusun dan diajukan guna 

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata-1 (S1) Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

 Penulis menyadari bahwa terwujudnya tulisan ini, tentu saja tidak terlepas 

dari berbagai pihak yang telah begitu besar mendukung, membimbing penulis 

baik pikiran, ide, tenaga, waktu maupun tenaga. Terima kasih saya tujukan kepada 

pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan skripsi ini : 

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

Universitas Mercu Buana. 

2. Ibu Setiawati Intan Savitri, M. Psi selaku dosen pembimbing skripsi dan 

akademik yang telah memberikan saran, arahan, motivasi serta waktu yang 

telah diluangkan untuk memberikan bimbingan demi terselesainya skripsi 

ini, sekalipun beliau sibuk dengan pekerjaannya 

3. Bapak, mama, adik dan Asep yang selalu memberi dukungan dan 

perhatian yang tidak henti-hentinya, memberikan semangat dan do’a yang 

tulus.  

4. Diva, Vega, dan Arsen yang telah menjadi penghibur penulis dikala bosan 

dalam pembuataan skripsi. 
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5. Nurul Rachmani dan Fega Herlyanti teman payung penelitian 

seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat dan sama-sama 

berjuang mengerjakan skripsi sehingga cepat selesai dan lulus. 

6. Safira, Vivi, Gilda, Kiki, Alfan, Albert dan teman-teman lainnya yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu atas dukungan semangatnya kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

7. Teman-teman Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta 

angkatan 2014 atas bantuannya dalam mengisi dan menyebarkan 

kuesioner sehingga penelitian penulis dapat cepat selesai. 

8. Semua followers rlthingy, dr.Jiremi, mpokgaga di Twitter yang telah 

bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian ini menjadi responden 

maupun menyebarkan kuesioner. 

9. Terimakasih banyak untuk semua pihak yang sudah disebutkan maupun 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala 

dukungan, semangat, dan do’a. Jazakumullahu Khairan Katsiran. 

Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan dan selalu memberikan rahmat 

dan berkat-Nya kepada mereka semua. 

 

       Jakarta, 14 Juli 2018 

 

       Anida Fifit Afiani 
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