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PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk :
Allah SWT yang sudah banyak memberikan karunia kenikmatan atas segalanya

Papi dan Mami yang sudah merawat, mendidik dan membesarkan saya dengan

baik dan tentunya untuk saya sendiri

Dosen Pembimbing Ibu Falasifatul Falah S.Psi, MA dan Ibu Luh Putu Shanti K

S.Psi, M.Psi yang telah banyak meluangkan waktu baik tenaga maupun pikiran

dan selalu sabar dalam membimbing

Almamater Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
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MOTTO

“Senyum Adalah Sedekah Terindah”

“Terburu-Buru Tidak Memecahkan Masalah Dan Ketenangan Adalah Kebutuhan

Dasar”

“Niat, Doa, Usaha Dan Menggunakan Berbagai Macam Cara Adalah Peluang

Untuk Memperoleh Hasil”

“Learn From Yesterday, Live For Today, Hop For Tomorrow”

(Albert Einstein)



vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji syukur pada Allah SWT untuk

nikmat, hidayah, dan ridho-Nya yang dilimpahkan pada peneliti hingga skripsi ini

yang berjudul “Hubungan Konformitas teman Sebaya dengan Perilaku Seksual

Remaja Laki-Laki dalam Berpacaran”dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat

dan salam dihaturkan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW dan

para sahabat.

Peneliti sadar bahwa penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, tidak

mudah dan melibatkan banyak pihak yang mendukung. Dukungan terdiri dari

pengetahuan, dukungan dan motivasi yang akhirnya membuat peneliti bisa

mempertahankan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan

bangga dan rendah hati menyampaikan rasa terima kasih kepada:

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

UNISSULA dan juga selaku dosen wali yang telah mempermudah semua

proses perizinan.

2. Ibu Falasifatul Falah S.Psi, MA selaku dosen pembimbing pertama skripsi

yang dengan begitu sabar dan pengertian memberikan bimbingan serta

kesempatan kepada penulis untuk membuat skripsi ini dengan baik.

3. Ibu Luh Putu Shanti K, S.Psi, MA selaku dosen pembimbing kedua skripsi

yang sudah banyak memberikan waktu luangnya dan kesabarannya dalam

membimbing dengan sangan baik dan banyak memberi masukan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah memberikan

banyak ilmu dan pengalaman berharga selama kuliah.

5. Bapak dan Ibu Staff TU serta Perpustakaan Fakultas Psikologi UNISSULA,

terima kasih atas bantuan dan kerjasama dengan memberikan kemudahan

dalam mengurus proses administrasi hingga skripsi ini selesai.

6. Bapak Masrur selaku bagian kesiswaan SMK Snop yang telah memberikan

izin dan memberikan kemudahan sehingga penelitian ini berjalan dengan

lancar.
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