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Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 

kemampuan serta melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan  judul : “Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Degradasi 

Moral Remaja di Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru.” 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan rintangan dan 

berbagai kesulitan terutama dalam memperoleh buku-buku yang memaparkan teori-
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Skripsi ini merupakan hasil dari proses penelitian yang dilakukan peneliti dengan 
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pendidikan seks terhadap degradasi moral remaja di Desa Kutalimbaru, Kecamatan 
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