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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang senantiasa menganugerahkan rahmat, 

dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul 

“HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN PERKEMBANGAN MINDSET 

PERILAKU SEKSUAL PADA REMAJA AKHIR”. Karya skripsi ini disusun guna 

memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) pada 

program studi Psikologi di Universitas Mercu Buana Jakarta.   

 Dalam menyusun skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan dorongan, 

bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi 

penulis dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk ajaran dan tuntunannya dalam 

menjalankan kehidupan. 

2. Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu 

Buana. 

3. Ibu Drs. Tika Bisono, M.PsiT, Psikolog selaku pembimbing skripsi dan Kaprodi Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana yang telah memberikan support serta arahan untuk 

saya dapat menyelesaikan penelitian ini. 

4. Ibu Arie Suciyana. S, M.Si. selaku expert judgment pertama dalam pembuatan alat ukur 

mindset perilaku seksula. 

5. Ibu Holly Greata, S,Psi, M,Si selaku expert judgment dalam membantu membuat alat 

ukur hingga pengolahan data, serta memberikan dukungan baik moral serta waktu beliau 

yang sangat berarti untuk saya. 

6. Kepada orang tua saya, terutama ibu yang memberikan dukungan baik moril ataupun 

material, serta tidak pernah Lelah untuk memberikan semangat kepada saya. 

7. Editor terbaik saya yang sudah membantu dan menyempatkan waktu Yogaaditya 

Syahdani. 
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8. Kepada seluruh karyawan PT. Mitracomm Ekasara Channel Solution terutama Ibu Elly 

Christina dan Mba Desy yang telah mengizinkan saya untuk memberikan kelonggaran 

dalam mengerjakan skripsi dari bimbingan hingga sidang penelitian ini selesai. 

9. Semua responden yang bersedia meluangkan waktunya. 

10. Teman bermain, liburan hingga karaokean untuk saya ketika sudah mulai putus asa akan 

penelitian yang tidak kunjung selesai yaitu: Ima, Uci dan Ita, semoga kalian cepat diberi 

kemudahan untuk menjalankan perskripsian ini. 

11. Teman huru-hara yang selalu punya alasan untuk saya tetap bisa main walau deadline 

sudah dekat Bunda Uun, Ayah Ami, Kak Tika, Kak Ummi, Ita dan Waldy 

12. Team hore yang selalu saya repotkan Kak Niki, Vida, Kamila, Kak.Tary, Kak Wita, Aza, 

Mas Bagus, Kak Gendy, Kak Arini serta teman-teman angkatan 23 Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana Menteng. 

13. Teman-Teman Mojang Jajaka Kab. Bogor 2016. 

14. Saudara dan sahabat-sahabatku terutama angkatan 22, 23, dan 24 Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana Menteng. 

15. 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, Aamiin. 

 

 Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas kebaikan dan selalu mencurahkan 

hidayah serta taufik-Nya, Aamiin. 

 

                        Jakarta, Febuari 2018 

 

 

       Tlasih Wulan Ashari 
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