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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim 

     Alhamdulillahhirabbil’allamin, segala puji syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat luar biasa kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gambaran Resiliency Pada Ibu 

Bekerja Yang Memiliki Anak Autisme di Pelangi Autisme School”, sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana psikologi di Universitas 

Mercubuana Jakarta.  

     Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu syarat 

menjadi sarjana psikologi (S1). Oleh karena itu penulis sangat mengucapkan 

banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis baik moril maupun meteril dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh 

karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Bapak Dr. Ir. Ariesstyanto Nugroho MM. selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

2. Bapak Muhammad Iqbal. Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana.  

3. Ibu Amy Mardhatillah. Ph.D selaku Wakil Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana. 

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

Psikologi Universitas Mercu Buana, dosen serta pembimbing penulis 
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yang telah memberikan bimbingan yang baik kepada penulis sampai 

skripsi ini selesai. 

5. Kedua orangtua saya, papa dan mama atas semua perhatian, dukungan  

dan kasih sayang yang telah diberikan, semua ini saya persembahkan 

untuk kalian. 

6. Untuk kedua kakak dan keluarga yang selalu memberikan bantuan dan 

dukungan selama proses pengerjaan tugas akhir ini. 

7. Untuk sahabat tercinta yang telah membantu penulis dengan memberi 

bantuan, dukungan, cinta, pengertian dan perhatiannya kepada penulis. 

8. Untuk Indah, Michelle, Lina, Suci, Dwiki dan angkatan 19 yang telah 

memberikan atmosfir yang hangat selama proses pembuatan skripsi serta 

dukungan tiada henti mengingatkan untuk pengerjaan tugas akhir ini. 

9. Untuk Rini, Indra, Dimas, Husna, Diky, Bagus yang telah memberikan 

dukungan dan semangat untuk pengerjaan tugas akhir ini. 

10. Untuk para teman dan atasan di kantor Pak Edy, Pak Joko, Mas Arief, 

Mas Gega yang telah memberikan masukan dan semangat serta dukungan 

yang diberikan selama penulisan selama ini. 

11. Untuk para narasumber yang telah memberikan informasi, data dan 

pengalamannya kepada penulis.  

     Penulis menyadari tiada satupun karya manusia yang sempurna, sehingga 

kritik dan saran demi perbaikan karya skripsi ini sangat penulis harapkan.  

Penulis 
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