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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada peneliti dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Adversity 

Quotient dengan Motivasi Berprestasi pada Korban Bullying Siswa Sekolah Menengah 

Atas X”. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan atau 

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

Mercu Buana Jakarta. 

Proses penyusunan skripsi ini melewati perjuangan yang cukup panjang dengan segala 

rintangan dan hambatan, namun berkat izin dan pertolongan dari Allah SWT serta bantuan dan 

dorongan dari dosen pembimbing, kerabat terdekat peneliti, dan berbagai pihak yang terlibat 

dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada : 

1. Kepada kedua orang tua peneliti yang selama ini sudah memberikan segala dukungan, 

serta kasih sayangnya kepada peneliti. 

2. Ibu Wenny Hikmah Syahputri, M.Psi selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, dorongan, dan arahan dengan kesabaran hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

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

Buana Jakarta. 

4. Ibu Amy Mardhatillah, Ph.D selaku wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana Jakarta. 

5. Ibu Tika Bisono, M.PsiT., Psikolog selaku Kepala Program Studi Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

6. Ibu Setiawati Intan Savitri, M.Psi selaku Sekretaris Program Studi Psikologi 

Universitas Mercu Buana. 

7. Ibu Wulandari, S.Pd beserta rekan kerjanya yang sudah membantu peneliti dari awal 

hingga akhir dalam proses pengambilan data di sekolah tempat peneliti mengambil 

data. 

8. Ibu Nurul Adiningtyas, M.Psi, Ibu Setiawati Intan Savitri, M.Psi, Ibu Amy 

Mardhatillah, Ph.D, dan Dr. Indah dari puskesmas Jakarta Barat, terima kasih telah 
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membantu peneliti dalam melewati masa depresi peneliti dengan memberikan terapi 

dan pengobatan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Fella Monaya selaku teman terdekat peneliti, terima kasih atas dukungan, dorongan, 

dan bantuannya yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyusun skripsi. 

10. Teman-teman grup KA ER ES AN dan MPM CAHYO SEJAHTERA peneliti, terima 

kasih telah memberikan dorongan, bantuan, dukungan dalam menyusun skripsi, 

keceriaan, dan kekonyolan lainnya, You’re all diamonds.  

11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Pada proses penyusunan skripsi ini, peneliti memahami masih banyak terdapat kekurangan 

baik dari segi materi yang disajikan maupun teknik penulisannya. Untuk itu peneliti 

mengharapkan kritik dan saran, sehingga penulisan skripsi ini nantinya bisa menjadi lebih baik 

lagi untuk masa yang akan datang. Peneliti juga berharap agar skripsi ini berguna sebagai acuan 

atau masukkan bagi pembacanya. 

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan peneliti menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 

 

Jakarta, September 2018 

Peneliti 
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