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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim.  

Assalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang senantiasa 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa juga salam yang selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis diberi kesempatan 

untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Persepsi 

Teknik Penerapan Disiplin dengan Perilaku Melanggar Aturan 

(Misdemeanors) Pada Remaja di Panti Asuhan Jabal 165 Bandung”, yang 

merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) 

di Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Berikut merupakan uraian 

sistematika penulisan dalam skripsi ini: 

 Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang dilakukannya 

penelitian mengenai hubungan antara teknik penerapan disiplin dengan perilaku 

melanggar aturan (misdemeanors) pada remaja di Panti Asuhan Jabal 165 

Bandung, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta kegunaan 

penelitian.  

 Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan sejumlah konsep yang berkaitan 

dengan disiplin baik dari pengertian persepsi, pengertian disiplin, unsur disiplin, 

dan jenis teknik disiplin. Selain itu dijelaskan juga konsep mengenai perilaku 

melanggar aturan (misdemeanors) yang terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk, dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian terdapat pula penjelasan 
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mengenai remaja, baik pengertiannya, tugas perkembangan, dan ciri-ciri remaja. 

Pada bab ini juga dijelaskan secara singkat mengenai definisi panti asuhan. Selain 

itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian.  

 Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini berisi penguraian mengenai 

rancangan penelitian, variabel penelitian, bagaimana definisi operasional dari 

teknik penerapan disiplin dan perilaku melanggar aturan (misdemeanors), alat 

ukur, uji validitas dan reliabilitas, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan 

prosedur penelitian dari penelitian ini.  

 Bab IV Hasil dan Pembahasan, penguraian mengenai pengolahan data-

data yang telah terkumpul dari penelitian ini. Data yang terkumpul adalah 

gambaran secara umum subjek penelitian mengenai teknik disiplin dan perilaku 

melanggar aturan (misdemeanors). 

 Bab V Simpulan dan Saran, bagian simpulan menjelaskan jawaban dari 

permasalahan penelitian. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil dan pembahasan 

yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Sedangkan bagian saran merupakan 

saran bagi subjek penelitian dan orang-orang yang berkaitan (yang ada di sekitar) 

subjek penelitian.  

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu kepada pembaca, kritik dan saran yang membangun 

diharapkan oleh penulis guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan 

skripsi ini.  
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Akhir kata, penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi subjek, penulis dan pembaca.  

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.  

 

 

 

       Bandung, Agustus  2015 

 

 

        Penulis  
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini menghadapi 

berbagai kesulitan dan juga hambatan. Alhamdulillah dengan dukungan dari 

berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Allah Swt yang telah mengijinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya.  

2. Bunda Endang Supraptiningsih, Dra, M.Si selaku pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, serta memberikan 

dukungan selama penulis mengerjakan skripsi. Semoga bunda terus diberikan 

kesehatan oleh Allah Swt. 

3. Ibu Ria Dewi Eryani, Dra, M.Pd selaku dosen wali yang mendukung penulis 

untuk menyelesaikan perkuliahan hingga pengambilan skripsi. 

4. Untuk Bapak, Ibu serta keluarga yang selalu mendukung penulis selama 

perkuliahan hingga skripsi, yang selalu mendoakan penulis di setiap waktunya. 

Terima kasih atas segala kasih sayang yang telah kalian berikan kepada penulis. 

5. Untuk Ibu Irene selaku Ketua Umum Panti Asuhan Jabal 165, Teh Lisda 

sebagai pengasuh, dan anak-anak asuh yang turut membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

6. Untuk seluruh teman-teman Psikologi Unisba Angkatan 2011 yang saling 

mendukung, membantu, dan memberi semangat di dalam setiap kegiatan 

semenjak awal perkuliahan hingga sat ini. 
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7. Serta dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu 

 Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat dan karunia untuk 

memberi balasan atas semua kebaikkan, dukungan, dan bantuan yang telah 

diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

juga pembaca.  

 

 

 

       Bandung, Agustus  2015 

 

 

 

                  Yofa Sidestria Nusiaputri 
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