
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT  atas segala nikmat 

dan karunia-Nya sehingga penelitian skripsi dengan judul “Hubungan Interaksi 

Teman Sebaya dengan Perilaku Sosial Siswa” ini dapat diselesaikan. Shalawat 

seiring salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan 

pencerahan kepada umat manusia, semoga dengan memegang teguh sunnahnya 

akan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat. 

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. 

Selama proses penulisannya, peneliti mendapat bantuan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

Ibu Dr. Umasih, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Jakarta, Bapak Dr. Tjipto Sumardi, M.Si., M.Pd selaku Ketua Program 

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Jakarta.  

Ibu Irawaty, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas 

kesabaran, memberikan bimbingan, ketelitian, bantuan serta saran kepada peneliti. 

Bapak Dr. Sarkadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah 



 

memberikan bimbingan, meluangkan waktu, ketelitian, bantuan, kesabaran serta 

saran kepada peneliti.  

Bapak, Ibu dosen dan staff Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, terima kasih atas ilmu, bimbingan serta pelajaran yang telah 

diberikan selama peneliti melangsungkan studinya. 

Terimakasih peneliti ucapkan kepada kedua orang tua, Bapak Mahmudin 

dan Ibu Budi Lusijanti, S.H., M.Kn. Kedua adik saya: Amalia, Gendhis, adik 

sepupu saya Ara, semua orang yang tercinta yang selalu memberikan kasih 

sayang, kesabaran, dukungan, semangat, bimbingan, dan doa restu selama peneliti 

melaksanakan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta hingga skripsi ini dapat 

selesai. 

Teruntuk Raendy Kushardiansyah, terima kasih atas dukungan, 

waktunya di saat suka maupun duka, mendengarkan saya menangis tiap malam, 

saran serta doanya selama peneliti melakukan penelitian hingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

Kepada Vara dan Della, terimakasih telah membantu saya selama 

penelitian hingga akhir, saya tidak tahu apakah akan selesai jika tidak dibantu 

kalian. Untuk Kurniawan, Bella, Bagas, Mas Wndhu terimakasih telah menjadi 

teman diskusi selama peniliti melakukan penulisan. Untuk Ardia dan Dandi, 

terimakasih telah mengingatkan, membantu, dan berjuang bersama pada semester 

ini. 



 

Teruntuk teman-teman PPKn B 2015, peneliti ucapkan terima kasih atas 

kebersamaan yang telah terjalin selama 4 tahun ini. Banyak cerita dan kenangan 

yang terukir selama kita menjalani perkuliahan, banyak pelajaran yang dapat 

peneliti dapatkan selama berproses bersama kalian. Semoga kelak kita dapat 

dipertemukan dalam keadaan sehat dan telah mencapai kesuksesan masing-

masing. Jangan pernah lupa dengan teman lamamu.  

Dan kepada semua yang telah mendukung, mendoakan dan membantu 

peneliti dalam menyelesaikan skripsi  ini yang belum tersebut namanya dan tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga Allah SWT membalas dan 

melimpahkan karunia-Nya. Aamiin. 
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