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KATA PENGANTAR 
 
Ketika matahari terbit 
Rona adalah niscaya 
Ketika sakit 
Bangkit adalah upaya.... 
 

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kekuatan menghantarkan skripsi ini pada salah satu ujungnya, 

penyelesaian. Skripsi dengan judul Religiusitas  Sebagai Mediator Variabel Antara 

Komunikasi Intim Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Menikah 

Melalui Proses Ta’aruf penulis selesaikan sebagai salah satu syarat kelulusan di 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Penulis sangat menyadari besarnya bantuan, dorongan dan dukungan berbagai 

pihak atas selesainya skripsi ini. Seyogyanya sebagai bentuk penghargaan dan ucapan 

terima kasih penulis haturkan pada kata pengantar ini kepada  

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

Universitas  Mercu Buana 

2. Ibu Dra. Tika Bisono, M.PsiT, Psikolog selaku Ketua Program Studi Psikologi 

Universitas  Mercu Buana 

3. Ibu Setiawati Intan Savitri, SP, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi.Bimbingan, diskusi, motivasi dan support ibu menghadapi “emak-

emak” di tengah semua tornado peran yang penulis hadapi sangatlah 

berarti dan tak terlupakan. 

4. Ibu dosen penguji,karena ibu ibu skripsi ini tersaji lebih baik. 

5. Kepada Sayangku Triawal R begadangmu, ketusmu, setiamu ada di setiap 

lembar skripsi ini, “Aku ........ padamu”. 

6. Buah hatiku, Bunga perkasa di ujung negeri Napoleon, Ali sang penakluk 

RSJ Semarang, Rahiel cantik penakluk lembah Sukorejo, dan malaikat 

double ku sang ajaib di perjalanan renta ummi Mikail Malik, kalian 
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istimewa. Skripsi ini bukti cinta ummi semoga menjadi tauladan 

perjuangan dan menuntut ilmu sampai mati. 

7. Bunda dan  keluarga besar dr Sri Widyayati, Sp. PK., M. Kes.atas support 

“cerewet” tiada henti yang amat berharga.  Terima kasih pula sudah 

mengirim Mas Mustopha mendampingi “nguprek” data. 

8. Teman-teman pengajar dan staf SMP IT Cordova Pondok Aren 

Tangerang Selatan. Persahabat kita ajaib benar, tetap semangat. 

9. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, semoga 

langkah saya ke depan yang dinilai amal juga menjadikannya sepercik 

kesegaran yang dinilai Tuhan sebagai amal Bapa/Ibu karena ada 

sumbangsih ilmu di dalamnya. 

10. Semua pihak yang tanpa sengaja lupa penulis sebutkan tetapi berperan 

pada keberhasilan penulis.  

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada kalian semua. 

 

Jakarta, 2 Agustus 2018 

 

 

Arifah Hayati 
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