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 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya 
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REMAJA”. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu 
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menulis 
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5. Ibu Ahyani Radhiani Fitri, MA. Psikolog selaku penguji I dan yang bersedia 

meluangkan waktu yang banyak serta membimbing penulis untuk membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Alma Yulianti, S.Psi, M.Si selaku penguji I dan yang bersedia 

meluangkan waktu yang banyak serta membimbing penulis untuk membantu 
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tugas ini dengan baik semoga persahabatan ini tetap langgeng sampai 

kapanpun. 

11. Teman-teman penulis Psikologi Lokal I terima kasih telah memberikan kesan, 

menjadi teman, menjadi patner selama kuliah semoga kita bisa sukses 

bersama, senang bisa mengenal kalian. 

12. Buat teman–teman satu bimbingan tempat bertukar pikiran dan selau 

memberikan masukan kepada penulis, Devi Nurhani, Elisa Novita, Yulia 

Rahmawati, Daniela Putri, Annisa Sufiana, Rama Nova Saragih terima kasih 

telah menjadi teman, menjadi tempat berkeluh kesah berbagi kesedihan 

maupun kebahagian selama menulis skripsi. 

13. Buat teman-teman seperjuangan PPL yang sampai saat ini masih menemani 

Elisa Novita, Rahmi Kurniawati, Yeyen Fika, Winta Della Putri, Dina Benita 

semoga perjuangan kita mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. 
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Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Elya Fitri, Dwi Retno Endang Sri Suwangsih, 

Sumiyati. Terimakasih atas kebersamaan selama dua bulannya yang telah 

menjadikan penulis lebih dewasa. 
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memberikan support, dukungan yang selalu sabar dalam  memberikan 

masukan dan bersedia dalam mendampingi penulis selama ini serta 

memberikan waktu dan tenaga agar penulis dapat dengan maksimal dapat 

menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga bisa segera menyusul dengan 

hasil yang terbaik. 

18. Semua pihak yang telah terlibat banyak membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini sehingga selesai, “terimakasih kritikan, saran dan bantuannya yang 

diberikan”. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan 

masih banyak terdapat cacat dan celanya.  Oleh karena itu, penulis mahon maaf 

yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja 

atau yang tidak disengaja. Dengan segala keterbatasan ini, penulis tetap berharap 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
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