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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kepada 

Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat 

ilmu yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Kondisi Psikologis Ruang Kelas dan Psychological Well – Being 

terhadap Kualitas Pembelajaran Mahasiswa Universitas Mercu Buana” tepat 

pada waktunya. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini disusun sebagai salah satu 

syarat dalam menyelesaikanpendidikan program Sarjana Psikologi Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. 

Namun dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis 

berusaha untuk memberikan yang terbaik dan berharap bahwa skripsi ini dapat 

memberikan manfaatbagi para pembacanya. Dukungan dan bimbingan yang 

penulis terima dari berbagai pihak turut berperan besar dalam terselesaikannya 

skripsi ini.  

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada : 

1) Pembimbing yang luar biasa Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, 

M.Si yang selalu memberikan inspirasi, arahan, saran, masukan, 

semangat, serta dukungan yang sangat tulus untuk mendukung skripsi 

ini hingga selesai. 

2) Ibu Irma Himmatul Alliyah, M.Psi,Psikolog, dan Bapak Dr. H. 

A.A.Anwar Prabu Mangkunegara, M.Si selaku dosen penguji sidang 

akhir yang telah banyak memberikan saran serta arahan yang 

membangun untuk penulis maupun penelitian terkait kedepannya. 

3) Bapak Muhammad Iqbal ,Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana. 

4) Ibu Dra. Tika Bisono, M.Psi.T.,Psikolog selaku Ketua Program Studi 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana yang selalu memberikan 

inspirasi, dan nasihat, selama proses penyelesaian skripsi ini. 
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5) Segenap dosen pengajar dan staff Fakultas Psikologi Universitas Mercu 

Buana atas segala arahan, bantuan, dan yang diberikan kepada penulis 

selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Psikologi Universitas Mercu 

Buana. 

6) Rekan – rekan mahasiswa Universitas Mercu Buana yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk menjadi responden dalam penelitian skripsi 

ini. 

7) Sahabat sekaligus teman seperjuangan Hanna Asma Syahidah yang 

telah memberikan waktu, dukungan, serta saran dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari seluruh pihak yang 

telah membantu penulis selama ini. 
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