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KATA PENGANTAR 

 

 Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang-Nya 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul 

“Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Motivasi Belajar Pada Siswa 

SMK X Di Kabupaten Tangerang”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat 

dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) pada Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

 Dalam menyusun skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan, doa, 

dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu 

terselesaikannya skripsi penulis dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan 

yang berbahagia ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan banyak 

terima kasih kepada : 

1. Ibu Wenny Hikmah Syahputri, M.Psi, selaku Pembimbing Skripsi. Yang 

telah membimbing, memberikan arahan, saran, dan motivasi demi 

terselesaikannya skripsi ini. 

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

Universitas Mercu Buana Jakarta dan Ibu Dra. Tika Bisono, M.PsiT, 

Psikolog selaku Ketua Program Studi Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana Jakarta atas saran-saran dan motivasi yang telah diberikan 

kepada kami para mahasiswa agar dapat menyelesaikan skripsi dengan 

tepat waktu. 

3. Bapak H. Achmad Basari, MM selaku Kepala SMK Yuppentek 2 

Kabupaten Tangerang yang telah memberikan izin kepada saya untuk 

melakukan penelitian Skripsi ini pada siswa di sekolah tersebut. 

4. Ibu Popi Avati, M.Psi, Psikolog dan Ibu Aulia Kirana, M.Psi, Psikolog 

selaku Dosen Penguji Sidang yang telah memberikan banyak saran dan 

masukan untuk terselesaikannya skripsi ini. 

5. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu serta adik yang tidak pernah bosan 

mengingatkan, menanyakan perkembangan skripsi, dan memberikan doa 

terbaiknya agar skripsi ini dapat terselesaikan. 
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6. Suami, Andi Cahyono dan anak, Azkadina Naura Alfathunissa yang telah 

menjadi support system agar segera menyelesaikan skripsi ini. 

7. Sahabat seperjuangan, Mbak Rini, Indri, Yunita dan Ariyo yang tidak 

pernah bosan memberi semangat, motivasi dan bantuan. Terimakasih 

untuk selalu saling mendukung dan menguatkan selama kuliah dan proses 

pengerjaan skripsi. 

8. Teman-teman Psikologi angkatan 24 dan para Dosen Psikologi yang telah 

memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama saya berkuliah dan 

menyelesaikan skripsi. 

9. Banyak pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu pada kesempatan 

kali ini, atas bantuan dan saran serta doanya. 

Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, penulisan ini masih jauh 

dari sempurna, sehingga masukan dan kritikan yang konstruktif sangat penulis 

harapkan demi sempurnanya penelitian ini. 

Akhirnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua yang 

berkepentingan dengan apa saja yang dibahas dalam penelitian ini khususnya 

untuk para pembaca. 

 

Jakarta, November 2018 
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