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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur atas kemudahan dan kelancaran 

yang telah diberikannya dalam setiap pembuatan skripsi ini, mulai dari proposal 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Stres dan 

Agresifitas Ibu Rumah Tangga di Komplek X Rw 03 Jakarta Barat” ini diajukan guna 

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata-1 (S1) Fakultas 

Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak kendala yang dihadapi penulis, tetapi 

berkat bantuan, pengetahuan, pengalaman, bimbingan dan doa dari berbagai pihak 

yang tidak mungkin penulis lupakan begitu saja sehingga skripsi ini dapat selesai 

tepat pada waktunya. Semua ini juga dapat terlaksana berkat dukungan dan bantuan 

dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Buat kedua orangtuaku tersayang mama dan papa, terimakasih atas segala 

nasihat, dukungan dan doanya untuk penulis. Maaf mama dan papa aku baru 

bisa lulus tahun ini. Terima kasih banyak untuk perjuangan kalian untuk yuli  

bisa kuliah dan menjadi Sarjana yang kalian inginkan. Aku sayang papa dan 

mama. 

2. Buat abangku tersayang, terima kasih ya bang martin yang sudah mengajari 

aku tentang segala hal untuk menjadi adik yang kuat dalam menjalankan 

kehidupan ini dan mengantari aku ke kampus untuk bimbingan ketika tidak 
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ada yang mengantarkan aku ke kampus dan juga untuk abang aku Gusprin 

yang telah memberikan dorongan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

3. Rektor Universitas Esa Unggul Jakarta, Dr. Ir. Arief Kusuma AP, MBA 

yang telah memberi penulis kesempatan untuk mengabdikan diri di 

lingkungan Universitas Esa Unggul. 

4. Ibu Dra. Sulis Mariyanti, M.Si Psi  selaku Dekan Fakultas dan selaku dosen 

pembimbing 1 yang dengan sabar telah membimbing penulis dan selalu 

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

5. Ibu Dra. Safitri, M. Si selaku dosen pembimbing II yang di tengah 

kesibukannya telah meluangkan waktu dan pikirannya terutama untuk 

membantu dibagian statistik dan pengolahan data. 

6. Bu Yuli dan  ka alya yang selalu sedia membantu dalam segala hal urusan 

skripsi. 

7. Buat enam Ibu Rumah Tangga di Komplek X Rw 03 Jakarta Barat yang 

bersedia untuk diwawancarai dalam pengumpulan data oleh peneliti. 

8. Buat suami aku Binsar, yang telah mendoakan, memberikan nasihat, arahan, 

dan selalu menemani aku kemana saja dalam urusan skripsi. Terima kasih ya 

sayang atas dukungan kamu selama ini. 

9. Buat teman-teman psikologi Deni dan Ajeng yang telah banyak membantu 

saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih ya teman dan terima kasih 
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juga untuk teman psikologi yang lainnya ka restu, ka acid, ka clara, ka dian, 

adinda, martina dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan namanya 

satu-persatu, Terima kasih ya atas dukungan kalian selama ini. 

Sampailah penulis pada kalimat penutup pada penutup dari pengantar ini, 

dimana penulis sangat mengharapkan saran, kritik, dan komentar yang 

mengarah pada perbaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini berguna bagi 

pembaca khususnya rekan-rekan mahasiswa fakultas psikologi Universitas 

Esa Unggul. Atas perhatian pembaca sekalian penulis ucapkan terima kasih. 

 

      Jakarta,  4 September 2012 

 

 

       (Yuli Hartati) 

         200771066 
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