
KATA PENGANTAR 

Anugerah terindah melalui inspirasi dari Allah Yang Maha Esa memberikan 

kesanggupan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini. Oleh sebab itu, tiada 

ungkapan termegah selain ucapan syukur karena penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini yang berjudul  “Gambaran Kesejahteraan Psikologis Guru SDN RSBI Kebon 

Jeruk 11 Pagi”. Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Psikologi, Universitas Esa 

Unggul.

Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima aksih kepada pihak-pihak yang 

telah memberikan sumbangsih yang konstruktif demi tersusunnya skripsi ini. Adapun 

pihak yang ingin penulis sampaikan ucapan terima kasih, yaitu: 

1. Allah SWT yang telah membimbing, memberikan kekuatan dan 

kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, 

tanpa bantuan-Nya, mungkin penulis tidak akan mempunyai kekuatan 

untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini. 

2. Orang Tua tercinta, bapak dan mama yang telah memberikan tanggung 

jawab untuk saya dapat kuliah meraih cita-cita sebagai sarjana dan 

berjuang dengan segenap jiwa untuk membiayai perkuliahan. Doa dan 



perjuangan sebagai orangtua yang sabar tidak akan pernah saya lupakan, 

terima kasih dengan segenap jiwa dan raga.  

3. Kepada kakak-kakak penulis yang dengan sabar mendengar keluhan 

penulis dan tetap memberikan semangat serta dukungan moril dan 

finansial sehingga penulis dapat terus mengerjakan skripsi ini. 

4. Ibu Dra. Sulis Mariyanti, Psi., M. Si. sebagai dosen pembimbing 1 yang 

telah membimbing penulis untuk mampu mewujudkan penelitian 

Psikologi sehingga penulis belajar  banyak dalam ilmu-ilmu yang telah 

didapat selama perkuliahan dan memiliki kemauan diri yang kuat dalam 

menyusun skripsi Psikologi. Kemudian, kepada Ibu Sri Handayani, S.E., 

M.M. selaku dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis untuk 

mampu mengerjakan perhitungan statistika yang didapat selama penulis 

mengerjakan skripsi ini. Dan terima kasih karena sudah mau bersabar 

membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Tidak lupa juga kepada segenap dosen Fakultas Psikologi Universitas Esa 

Unggul yang telah memberikan ilmu yang besar kepada penulis sehingga 

penulis memiliki bekal dalam menyongsong cita-cita dan masa depan.  

6. Kepada Kepala Sekolah SDN RSBI 11 Pagi Kebon Jeruk Drs. H. Untung 

Suwantoro yang sudah mengizinkan penulis untuk mengambil data di 

sekolah yang bapak pimpin. Dan untuk keramahtamahan menerima 



penulis dengan tangan terbuka untuk mengangkat permasalahan tentang 

guru RSBI di sekolah bapak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada 

guru-guru SDN RSBI 11 Pagi Kebon Jeruk yang sudah memberikan data, 

memberikan tenaga dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis.  

7. Kepada Kepala Sekolah SDN RSBI 11 Pagi Pd.Labu Bapak H. Wasiman, 

S.Pd yang sudah memberikan izin untuk penulis melakukan try out di 

sekolah yang bapak pimpin. Serta kepada guru-guru yang sudah 

meluangkan waktu untuk membantu penulis mengisi kuesioner. 

8. Kepada bule ismiyati yang dengan sabar membantu dan memberikan 

dukungan moril yang besar serta link untuk mempermudah penulis 

mencari data-data menyangkut kelengkapan skripsi ini. 

9. Kepada kamu saudariku Indah Permata, yang setia menemani dari dulu 

semenjak kita masih sama-sama dibangku sekolah menengah pertama. 

Suka, tawa, kehangatan dan kepedulian tak henti engkau berikan, terima 

kasih banyak. 

10. Kepada saudara Bobo, terima kasih sudah sangat sabar membimbing 

penulis, tetap memberikan dukungan kepada penulis apapun kondisinya, 

terima kasih banyak atas perhatian dan keteguhan hatinya. Karena tanpa 

saudara, penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 



11. Kepada saudara Deny, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk 

membantu penulis disaat penulis merasa kesulitan menyelesaikan skripsi 

ini. Kepada saudari lisa yang sudah membantu dan menemani penulis 

mencari data terkait penelitian ini  

12. Kepada saudara aji terima kasih dukungannya morilnya selama bertahun-

tahun kepada penulis, kepada ibu dewi sudah membantu menjelaskan 

seputar sekolah dasar.

13. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, penulis 

sungguh berterima kasih atas dukungannya yang membangun sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. 

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh 

karena itu, saran dan kritik akan terus penulis nantikan demi kebaikan bagi skripsi ini 

sehingga dapat bermanfaat dalam perkembangan pengetahuan dalam dunia 

Psikologi.
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