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Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena 

dengan rahmat karunia, serta taufik dan hidayahnya lah dapat menyelesaikan 

skripsi sebagai salah satu syarat jenjang strata satu ini sebatas pengetahuan dan 

kemampuan yang saya miliki.  

Saya berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan 

serta pengetahuan kita mengenai teori yang digunakan. Saya juga menyadari 

sepenuhnya bahwa didalam mengerjakan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh 

dari apa yang saya harapkan. Untuk itu, saya berharap adanya kritik, saran dan 

usulan demi perbaikan dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu 

yang sempurna tanpa sarana yang membangun. 

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. 

Sekiranya skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun 

orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat 

kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran 

yang membangun demi perbaikan dimasa depan. Adapun judul skripsi ini adalah 

“Kenakalan Remaja di Tinjau Dari Teori Ekologi Bronfenbrenner Pada Gang 

Motor Wanita”. 

Dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis telah 

banyak mendapatkan bimbingan dan pengarahan serta motivasi dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi SH, MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau 

yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu pengetahuan di 

Universitas ini. 
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dalam proses bimbingan perkuliahan. 

3. Ibu Leni Armayati S.Psi.,Msi selaku pembimbing satu yang telah banyak 

membantu saya selama proses penelitian. 

4. Ibu T. Nila Fadhlia M.Psi.,Psikolog selaku pembimbing dua yang telah banyak 

memberikan saran selama proses penelitian berlangsung. 

5. Kepada seluruh dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu 

6. Kepada teman-teman Psikologi yang telah banyak memberikan pengalaman 
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