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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Gambaran Penyesuaian Diri Santri Di Pondok Pesantren Pada Kegiatan 

Pesantren (Studi Kasus: Pondok Pesantren Al-Hidayah Jakarta Barat)”. 

Yang bertujuan untuk mengatahui bagaimana gambaran penyesuaian diri santri di 

pondok pesantren pada kegiatan pesantren Al-Hidayah Jakarta Barat. Penelitian 

ini adalah salah satu syarat tugas akhir Program Studi S1 Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana Jakarta. Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti 

dapat menerima bantuan moril dan materiil, untuk itu peneliti mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana Jakarta. 

2. Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi 
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selaku Kepala Prodi Fakultas Universitas Mercu Buana Jakarta. 

3. Bapak Rah Madya Handaya, M.Psi.Psi selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah memberi masukan, nasihat, serta arahan selama di 

perkuliahan. 

4. Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

selalu setia membimbing, mendukung dan memberikan masukan atau 

arahan. 

5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana yang 

telah membantu dalam pelaksanaan perkuliahan dan administrasi. 
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6. Teruntuk kedua orangtua, adik serta keluargaku yang selalu memberi doa 

dan dukungan. 

7. Teruntuk ketiga subjekku dan significant other yang luar biasa hebat, 

terima kasih atas partisipasi dan telah berbagi pengalaman yang berharga. 

8. Teman-teman seperjuangan selama skripsi Hazhiyah, Diah, Devi dan Aini 

serta yang lainnya yang tidak pernah lelah memberi dukungan selama ini 

kepada peneliti. 

9. Teman sepermainan peneliti Rici, Yuni, dan Uci yang selalu memberikan 

dukungan selama ini kepada peneliti. 

10. Seluruh teman-teman Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta angkatan 

2014. 

11. Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan, baik teman-teman semasa 

kuliah ataupun teman-teman di lingkungan rumah yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, terima kasih atas saran dan dukungan yang telah 

diberikan kepada peneliti selama penelitian ini dilakukan. 

 Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari 

itu, dengan segala kerendahan hati peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Kritik dan juga saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan demi 

kebaikan skripsi ini. 

Jakarta, 3 Agustus 2018 
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