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PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :

Ibu, Bapak dan adik serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan

semangat,dukungan, kesabaran, cinta dan kasih sayang

yang tak terkira. Serta doa selama ini.

Almamaterku Fakultas Psikologi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

.



MOTTO

“Tidak akan ada kekasih atau pasangan

yang berani kasar dan berlaku tidak hormat kepada pribadi

yang tegas memelihara harga dirinya”.

-Mario Teguh-

“Cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi,

Cinta membawa penderitaan, tapi tidak pernah berdendam,

karena dimana ada cinta disitu ada kehidupan;

manakala kebencian membawa kepada kemusnahan”

-Mahatma Ghandi-
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat, taufik dan karunia serta hidayah-Nya yang tiada batas, dengan ridho-Nya

penulis dapat menuliskan skripsi dengan judul “Hubungan Sikap Laki-Laki

Terhadap Kesetaraan Gender Dengan Kekerasan Dalam Pacaran”, untuk

memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang

psikologi.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari

perhatian, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang sungguh berarti dan

berharga bagi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena

itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah

melaksanakan program restorasi dibidang pendidikan melalui program

beasiswa Cerdas Sultraku.

2. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi yang telah bekerja

sama dalam rangka mensukseskan program restorasi dibidang pendidikan

melalui program beasiswa Cerdas Sultraku.

3. Bapak H. Anas Malik Thoha, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin, M.Sc, M. Eng selaku mantan

Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Hj. Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si, PsiSelaku dosen Wali dan Juga

pembimbing utama, yang dengan begitu sabar dan pengertian memberikan

bimbingan kepada penulis untuk membuat karya tulis ini dengan baik.

7. Ibu Retno Setyaningsih, S.Psi, M.si, Psi, sebagai pembimbing yang telah

bersedia meluangkan waktu, membimbing serta mengarahkan penulis

sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.



8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar

yang telah mencurahkan segenap ilmu dan kemampuannya sehingga penulis

memperoleh pengetahuan serta pengalaman selama menempuh perkuliahan,

teriring doa semoga manfaat dunia akhirat.

9. Bapak dan Ibuku tercinta, yang tidak henti-hentinya mendoakanku,

memberikan nasehat dan dukungan berupa moral dan spritual, serta

mengingatkanku untuk selalu dekat dengan Allah dan selalu berusaha keras

untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Semoga Allah SWT selalu

memberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin.

10. Untuk kakak adikku tersayang dan keluargaku serta Sahabat perjuanganku

Angkatan 2011 Psikologi Sultan Agung (ANGKASA) yang telah

memberikan keceriaan dan ketenangan yang tak terlupakan.

11. Sahabat-sahabat dan teman-temanku (Domo, Arno, Ocin, Uci, Rio, Ervin,

Uti, Gusti, Ida, Ria, Lija, Ana, Nurul, Ikha, Satri, Isra, Hasna, Dewi, Asri,

Kaya, Alan, Rudi, Riswanto, Tari, Rini, Eri). Terimakasih atas dukungan,

motivasi dan canda tawa kalian selama ini. Sukses buat kalian semua. Amin.

12. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari penulis dan  teman-

teman selama ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas

dukungan, do’a, kebersamaan yang telah diberikan selama ini hingga masa

studi penulis selesai.

Demikianlah ucapan terima kasih penulis, semoga karya tulis ini dapat

bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. Dan

dengan segala kerendahan hati penulis berharap akan adanya penelitian

lanjutan yang dapat menyempurnakan penyusunan terhadap penulisan skripsi

ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirabbil Alamin.

Semarang, Maret 2016

Azmiani


