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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Hubungan Tingkat Kepuasan Dengan 

Prestasi Belajar Melalui Program Belajar E-learning Pada Mahasiswa 

Psikologi Reguler 2 Universitas.Mercu Buana”. Penulisan tugas akhir ini di 

ajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana 

Strata 1 (S1) pada program studi Psikologi di Universitas Mercu Buana Jakarta.  

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan 

dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu 

terselesaikannya tugas akhir penulis dengan baik. Tanpa kehadiran mereka tentu 

akan sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :    

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kepada penulis. 

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM. selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana Jakarta. 

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

Mercu Buana Jakarta. 

4. Ibu Dra. Tika Bisono, M.PsiT., Psikolog selaku Kepala Program Studi 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. 
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5. Ibu Popi Avati M.Psi, Psikolog. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan 

sabar memberikan “alarm” untuk terus berprogres dan full support kepada 

penulis dalam proses penyusunan tugas akhir. 

6. Bapak Masyhar, S.Fil.I, M.A selaku dosen pembimbing kelas tugas akhir 

7. Ibu Irma Himmatul Aliyyah, S. Psi, M.Psi Psikolog selaku dosen Review dan 

dosen Penguji. 

8. Bapak Dr Irfan Aulia, S.Psi, M.Psi selaku dosen Penguji 

9. Ibu Yeni M.Psi, Psikolog dan bapak Adiyo Roebianto, S.Psi, M.Psi  yang 

dengan rendah hati membagikan ilmunya. 

10. Aldi Ismail yang selalu support dan berbagi ilmu serta tiada hentinya dalam 

membantu dalam menyelesaikan tugas akhir. 

11. Nurul Fathia Nisa, Sarah Nurul, Dinda Putri Fariska, Arry Setiawan  yang 

telah memberikan support dan suntikan semangat di tengah tekanan kerja. 

12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi Reguler 2, angkatan 2014 sampai 

dengan angkatan 2017 yang memberikan kemudahan bagi penulis untuk 

melakukan penelitian, dan bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi 

dalam pengisian kuesioner. 

13. Istri dan anak penulis, yang dengan ikhlas mengijinkan penulis menghabiskan 

banyak waktu untuk menuntut ilmu, atas doa dan motivasi “ajaib”nya. 

14. Keluarga penulis : orang tua  dan kakak yang tanpa henti memberikan doa dan 

dukungannya, serta semangat yang ditanamkan kepada penulis sejak kecil. 

15. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir Mbak Rahma, 

Diana Tri dan B.Gengs : ( Astri Hapsara, Meianna, Primawaty Marbun, Herry 

Nugroho, Mutya Yuni Pradita, Nur Rosida, Febe Indah dan Moch Iskandar). 
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Terima kasih atas saran dan motivasinya dalam proses mengerjakan tugas 

akhir bersama. 

16. Semua pihak yang terlibat dan membatu dalam menyelesaikan tugas akhir 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlipat atas 

segala bantuan, dukungan dan doa yang telah kalian berikan. Dan penulis juga 

berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua 

dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan maupun kerja.  

 

 

Jakarta, 3 September 2018 

 

 

Penulis 
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