
MOTTO

With an education , you have everything you need to rise above

all the noise and fulfill every last one of your dreams.

-Michell Obama (United States First Lady)-

If we want to reach real peace in this world,

we should start educating children.

-Mahatma Gandhi-
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Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis persembahkan sebagai hadiah terindah

dan wujud bakti yang diberikan kepada:

Prof.Dr.Ida Bagus Yudha Triguna, MS, Dra.Anak Agung Inten Mayuni, M.Hum, I.B

Agung Dharmayudha, SH dan dr.I.B Aditya Yudhananda,S.Ked

Serta
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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Bertanda tangan dibawah ini, saya Ida Ayu Ratih Tricahyani, dengan disaksikan

oleh tim penguji skripsi, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri dan

tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam

kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah.

Denpasar, 26 April 2016

Yang menyatakan,

Ida Ayu Ratih Tricahyani

(1002205042)



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya skripsi

yang berjudul “Hubungan Antara Dukungan Soial dengan Penyesuaian Diri pada

Remaja Awal di Panti Asuhan Kota Denpasar” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi

ini merupakan tugas utama yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk

memperoleh gelar sebagai Sarjana Psikologi di Program Studi Psikologi, Fakultas

Kedokteran, Universitas Udayana.

Adapun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang penulis

hadapi. Namun, berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, hambatan-hambatan

tersebut dapat penulis atasi dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Ida Sang Hayang Widhi Wasa, atas restu dan karunia-Nyalah penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

2. Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD, selaku rektor Universitas Udayana.

3. Prof. Dr. dr. Putu Astawa, Sp.OT(K), M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Udayana.

4. Dra. Adijanti Marheni, M.Si. selaku ketua program Studi Psikologi Fakultas

Kedokteran, Universitas Udayana dan sekaligus dosen pembimbing akademik yang

selalu membimbing dan memberikan semangat selama ini kepada penulis.

5. Putu Nugrahaeni Widiasavitri, S.Psi, M.Psi, selaku dosen pembimbing skripsi yang

dengan sabar mendidik, meluangkan waktu, berbagi ilmu, dan pengalaman selama

membimbing penulis sekaligus sebagai motivator yang mendorong penulis untuk

terus maju mengejar cita-cita.



6. Yayasan Panti Asuhan di Denpasar yang telah memberikan ijin dan bersedia untuk

menjadi responden dalam penelitian saya. Terima kasih atas waktu yang berharga

dalam pengerjaan kuesioner penelitian saya ini.

7. Keluarga besar Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

yang telah menjadi keluarga kedua selama ini. Staff dosen, staff pegawai Program

Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan seluruh teman-

teman Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang

telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

8. Kedua orang tua ajik Prof.Dr.I.B Yudha Triguna, MS, ibu Dr.A.A Inten Mayuni,

M.Hum, dan kedua kakak I.B Agung Dharmayudha, SH, dr.I.B Aditya

Yudhananda, S.Ked, keluarga yang setiap detik selalu memberikan limpahan doa

dan kasih sayang yang tak terhingga, serta selalu memberikan yang terbaik.

9. Sahabat-sahabat yang memberikan dukungan, Dayu Karina, Amanda Sari, Cok Istri

Mirah, Anindita Veera, Agustini, Mira Pramitya, Indira Dharmasasmita, Mahasiwi,

Dwikayanti, Rina, Rusmala, Putri Rahayu, Wulandari, Geya, Yogi, dan Rendy

Sanjaya. Juga kepada teman-teman satu bimbingan Ibu Putu Nugrahaeni yang

saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi,

Evitasari, Prita Anindita, Veda Yanti, dan Heydi Paramita.

10. Serta seluruh teman-teman Zephyrus - Psikologi 2010 seperjuangan dan

sepenanggungan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas

solidaritas, tawa dan canda, serta telah memberikan dukungan terbaik.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Ida Sang

Hyang Widhi Wasa dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis sangat



mengharapkan saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Denpasar, 26 April 2016

Penulis


