KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa telah menganugerahkan
rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya
Tugas Akhir dengan judul “HUBUNGAN FATHER INVOLVEMENT
DENGAN

PENYESUAIAN

SOSIAL

PADA

SANTRIWATI

SMP

PESANTREN MODERN AT-TAQWA NAGRAK”. Karya Tugas Akhir ini
disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana
Psikologi (S.Psi) pada program studi Psikologi di Universitas Mercu Buana
Jakarta.
Dalam menyusun 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. Oleh karena itu
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Ibu Erna Risnawati S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi Fakultas
Psikologi Universitas Mercu Buana, yang telah memberikan waktu, saran,
bimbingan, semangat, motivasi, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang
sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
2. Ayah Wintoro dan mamah Wiwin Syamsiah, S.Pd.i tercinta yang tak ada
lelahnya selalu memberikan doa dan dukungan selama pengerjaan skripsi.
3. Nenek tercinta Shofiyah (mbah uti) yang senantiasa memberikan doa
selama proses pengerjaan skripsi dan adik-adik saya Hanif dan Firman
yang selalu menghibur dan support selama dalam menyelesaikan skripsi.
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4. Saudara, sepupu-sepupu saya, tetangga, dan teman-teman saya ucapkan
terima kasih telah selalu memberikan doa dan dukungan selama saya
skripsi.
5. Ridwan Ramadan yang selalu menemani, mendoakan dan mendukung
dalam mengerjakan skripsi.
6. Bapak Edi (Selaku kepala sekolah SMP Pesantren Modern At-Taqwa
Nagrak) yang selalu membantu untuk memperoleh data.
7. Sahabat-sahabat saya, Amanda, Adelila, Dhifa, Hani, Yuni dan Wulan
yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Mercu
Buana angkatan 2015 yang selalu memberikan doa, berjuang bersamasama. Terima kasih atas kenangan indah yang selama ini.
9. Seluruh dosen dan staf Program Studi Psikologi Universitas Mercu Buana
Kampus D yang telah memberikan segenap ilmunya.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu. Terima
kasih atas doa, motivasi serta bantuan.
Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan
hidayah serta taufikNya, Aamiin.

Bekasi, 08 Mei 2019

Hanifah Alriyanti
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