
 

STUDI DESKRIPTIF  MENGENAI SIKAP REMAJA KELAS XI 

TERHADAP CYBER BULLYING DI SMA “X” KARAWANG 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk menempuh seminar Skripsi di Fakultas Psikologi 

Universitas Kristen Maranatha Bandung 

 

Disusun oleh : 

Agnes Ayuliana 

NRP: 0830117 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

BANDUNG 

2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur peneliti persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “STUDI DESKRIPTIF  MENGENAI 

SIKAP REMAJA KELAS XI TERHADAP CYBER BULLYING DI SMA “X” 

KARAWANG” ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah tersebut di 

Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Kota Bandung. 

Dengan keterbatasan , pengetahuan, informasi, dan pengalaman yang dimiliki  peneliti, 

peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi  ini masih jauh dari kata-kata yang sempurna, karena 

itu baik kritik maupun saran yang bersifat membangun dan menambah pengetahuan bagi peneliti 

yang sangat berguna di masa yang akan datang. 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan dan dukungan dalam 

menyusunnya, karena itu melalui kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar – besarnya kepada : 

1. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Dr. Irene P. Edwina, M.Si., 

Psikolog 

2. Dosen wali Missiliana R. M.Si yang mendukung penulis selama menjalani perkuliahan 

3. Dosen pembimbing  utama Dra. Ria Wardani, M.Si., Psikolog yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan untuk 

membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Dosen pembimbing pendamping M. Yuni Megarini C., M.Psi., Psikolog yang sudah 

banyak membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini melalui masukan, dukungan dan 

saran. 



 

5. Kepala Sekolah dan guru BP SMA “X” Karawang yang telah memberikan waktu dan 

kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan 

dalam penyusunan Skripsi ini. 

6. Para siswa-siswi kelas XI SMA ”X” Karawang yang sudah bersedia meluangkan 

waktunya untuk memberi informasi kepada penulis. 

7. Papa dan mama tercinta yang selalu memberikan dorongan , semangat, dan mendoakanku 

selama proses menyusun skripsi ini. 

8. Kepada adik-adiku yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya pada peneliti 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.   

9. Teman – teman angkatan 2008 Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang 

telah banyak membantu memberikan masukan dan informasi untuk menyelesaikan  

skripsi ini. 

10. Kepada Aureline S.T; S.Kom, Prihartini Mega S.E. Metta Dewi, Natalia Hanyoto 

Zulfikar Tarigan, Darwin Pories  karena telah menyemangati dan menemani dalam 

pembuatan skripsi ini 

Akhir kata , semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkatnya pada semua pihak yang 

telah membantu peneliti dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua 

pihak yang memerlukan. 

Bandung , 2016 

 

 

Peneliti 


	0830117_Cover 1
	0830117_Cover 2
	0830117_Cover 1
	0830117_Cover 2
	0830117_Cover 3
	0830117_Cover 4


