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 KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa telah menganugerahkan 

rahmat, dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya 

skripsi dengan judul “HUBUNGAN PATRIOTISME DENGAN KOMITMEN 

ORGANISASI PADA IBU-IBU PKK DI KELURAHAN LEUWIGAJAH 

KOTA CIMAHI”. Karya skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) pada program studi Psikologi di 

Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis membutuhkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun.  

 Dalam menyusun skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan 

dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu 

terselesaikannya skripsi penulis dengan baik. Oleh karena itu penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana 

2. Ibu Dra. Tika Bisono, M. PsiT, Psikolog selaku Kaprodi Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana 

3. Ibu Irma Himmatul Aliyyah, M.Psi selaku pembimbing skripsi Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana 

4. Bapak Drs. Agung Sigit Santoso, M.Si, Psikolog dan Ibu Amy Mardhatillah, 

Ph.D selaku dosen penguji pada sidang skripsi yang telah memberikan kritik 

dan saran yang membangun 

5. Kedua orang tua tercinta yakni Bapak Asep Sobandi dan Ibu Lilis Suharti 

serta adik saya, Ramadhan yang telah memberikan do’a dan dukungan 

dalam berbagai bentuk. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya 

dengan balasan terbaik yang penuh berkah. 

6. Seluruh responden ibu-ibu PKK di Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi 

yang telah bersedia terlibat dalam penelitian ini.  
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7. Mr. Egas Aditya Ardy yang telah memberikan dukungan materi dalam 

penelitian ini. Semoga Studi yang saat ini sedang dilakukan senantiasa 

diberikan kelancaran oleh Allah SWT dan bisa melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana yang telah 

membekali penulis selama 4 tahun dengan berbagai ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan pahala berlipat ganda atas 

kebaikan Bapak/Ibu. 

9. Rekan-rekan 1 angkatan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana.  

10. Rekan kerja dan Pimpinan di PT Aplikanusa Lintasarta, Greater Jakarta 

Operation and Maintenance khususnya Sub Production Support. 

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas kebaikan 

dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya bagi kita semua dan 

menjadikan karya ilmiah ini sebagai sesuatu hal yang bisa memberikan 

banyak manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kemajuan penelitian di 

bidang Psikologi, Aamiin. 

 

Jakarta, Maret 2018 
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