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KATA PENGANTAR 

 

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Maha Esa, oleh karena anugerah-

Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Hubungan Kepribadian dengan 

perilaku seks pra nikah siswa siswi SMA kelas XI IPA di Kecamatan Kebon 

Jeruk, Jakarta Barat”.  

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua  (Mama Ganevo ) yang 

telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral 

dan materil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan 

segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi 

perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar 

penulis sukses dalam menggapai cita-cita.  

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

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

Universitas Mercu Buana 

2. Ibu Dra. Tika Bisono, M.PsiT.,Psikolog selaku Ketua Program Studi S1 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana 

3. Ibu Nurul Adingningtyas, M.Psi., Psikolog selaku Dosen Pembimbing 

yang telah membimbing dari awal dengan sabar sampai akhir skripsi ini 

selesai. Terimakasih ya bu untuk bimbingan nya. 

4. Dosen-dosen Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu 

dan motivasi kepada penulis 
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5. Terimakasih kepada Mama tercinta atas dukungan doa, materi, dan hal-

hal lain yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih untuk 

pengertian dan kesabaran yang mama berikan selama ini. 

6.  Adik tercinta Sara Efrata untuk dukungan kepada penulis. 

7.  Kepada Keluarga besar yang telah mendukung penulis dan memotivasi 

penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. 

8.  Pihak sekolah yang ada di Kecamatan Kebon Jeruk telah memberi izin 

dan membantu dalam penelitian untuk  

9. Partner skripsi Cia untuk kerja sama dalam keberlangsungan penyarian 

data dan pengeolahan data, serta kesabaran dan selalu memberikan 

semangat kepada penulis sampai penelitian ini selesai. 

10. Terimakasih untuk purwati teman kampus penulis yang selalu 

memberikan semangat dan selalu ada untuk penulis. 

11. Terimakasih untuk teman-teman satu bimbingan Febri fitriana, Riky 

Palepi, Niken Enggar,Selvi Sabdagani, Winda yang telah memberikan 

semangat dan sharing selama proses skripsi ini dilaksanakan 

12. Terimakasih untuk teman-teman kosan Zuryanti, Citra, Dea, Ichva, 

Bela, Cendy, Ayu, Andita yang telah memberikan semangat kepada 

penulis. 

13. Terimakasih untuk teman-teman sejak SMA yang selalu ada buat 

penulis Ayu Yuliani, Niken Ayu Seruni, Maulita, dan intan yang selalu 

memberikan semangat yang tak pernah putus. 

14. Terimakasih untuk ka Ade dan ka Steven untuk doa dan dukungan 

kepada penulis. 
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15. Terimakasih untuk Ibet, Ridho, Nina, Yoshua dan Tata untuk dukungan 

dan doanya. 

16. Terimakasih untuk teman kampus Widiarti, Rahmat dan Ilham yang 

selalu memberikan dukungan kepada penulis selama dikampus. 

17. Teman-Teman Lab konseling Ka dita, Tria, dan Devi untuk dukungan 

serta doa yang telah di berikan. 

18. Terimakasih kepada Pak de Kosan Surabaya yang selalu memberikan 

semangat kepada penulis, dan menciptakan kosan yang nyaman selama 

penulis mengerjakan skripsi. 

19. Teman-teman Fakultas Psikologi Mercubuana angkatan 2014.  

 

 

      

 

        Jakarta, 5 Juni 2018 

 

 

       Ivana Rachel Efrata 
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