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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat-

Nya penulis dapat menyelesaikan metode penelitian ini. Shalawat beserta salam 

semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta 

kepada keluargannya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sehingga akhir 

zaman, amin. 

 Penulisan metode penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan tahap skripsi 

dengan judul “Studi Komparasi Triangulasi Cinta berdasarksan Jenis Kelamin 

dan Usia pada Remaja yang Berpacaran di SMA X Jakarta Barat” 

 Dalam menulis susunan dan metode penelitian ini tidak terlepas dari 

bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesepakatan ini penulisan dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada 

yang terhormat : 

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala yang memberikan nikmat selama ini. 

2. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk ajaran dan 

tuntunannya dalam menjalankan kehidupan. 

3. Ibu Dian Misrawati, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku pembimbing skripsi 

penulis Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana yang selalu 

memberikan saran, waktu, bimbingan dan semangat serta membagikan 

banyak ilmu pengetahuan dan nasihat–nasihat yang sangat berrmanfaat bagi 

penulis. 

4. Terimakasih kepada orang tua dan keluarga saya yang selalu memberikan 

dukungan baik materi dan moral, doa, semangat serta memberikan banyak 

inspirasi yang tiada henti-hentinya kepada penulis.  

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

Universitas Mercu Buana. 

6. Ibu Dra. Tika Bisono, M.PsiT., Psikolog, selaku Ketua Program Studi 

Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. 
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7. Kepada Bazli Ismail selaku pasangan saya yang selalu menemani saya 

selama saya menempuh Strata 1 serta telah bersedia menjadi tempat saya 

berkeluh kesah. 

8. Para subjek – subjek penelitian saya yang telah bersedia untuk mengisi 

kuisioner  

9. Nurlaelatul Afifah, Mega Sintia Yusuf, Safira Rizka Kamilla, Nurul Khairi  

yang telah selalu memberi dukungan dari awal kuliah sampai skripsi ini 

selesai. 

10. Sahabat-sahabatku terutama angkatan 25 Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana Meruya dan semua teman-teman yang belum disebutkan yang 

telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moral untuk terus 

menyelesaikan tugas akhir ini 

11. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta yang 

telah memberikan ilmu dan manfaat bagi penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. Semoga menjadi pahala jariyah yang tidak pernah terputus 

bagi kalian, Aamiin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam 

bentuk, isi, serta teknik penyajiannya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya 

membangun dari berbagai pihak, penulis terima dengan tangan terbuka serta sangat 

diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Allah SWT. 

 

 

Jakarta, 10 September 2018 

 

 

 

             Futri Nur Amida 
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