
iv 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr.wb 

Puji dan syukur Penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan rakhmat dan hidayah-Nya serta memberikan keajaiban-keajaiban 
setiap detiknya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. Skripsi ini diajukan dalam rangka melengkapi tugas akhir dan 
sekaligus memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di 
Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. 

Penulisan skripsi ini tentunya jauh dari sempurna hal ini disadari karena 
banyaknya keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. 
Selesainya skripsi ini tentunya tak lepas dari peranan berbagai pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan secara moril maupun materil kepada penulis 
serta doa-doa dari orang-orang yang penulis kasihi, sayangi dan cintai. Untuk itu 
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 

1. Yang Terhormat Ibu Dra. Sulis Mariyanti, Psi., M.si yang telah 
memberikan saran-saran dan memberikan semangat kepada penulis untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 

2. Yang Terhormat Ibu Dra. Winanti S. Respati, Psi., M.si selaku 
pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
membimbing dan memberi arahan kepada penulis, sehingga penulisan 
skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Yang Terhormat Ibu Sri Handayani S.E., M.M selaku pembimbing II yang 
telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, 
mengajarkan dan memberi arahan serta masukan kepada penulis sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Kepada pihak pengurus kelurahan tomang banjir kanal, Subhan, bang 
Yoyon, bang Unus, dan ketua RW dari RW 011, sampai RW 014 yang 
telah mengijinkan pengambilan data di wilayahnya makasih banyak.  

5. Khususnya kepada kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Zaenal Mutakin 
dan Ibu Nina Herlina, yang selalu mendoakan, membimbing, 
mengingatkan, mensupport, memotivasi dan membiayayi penulis dalam 
menyusun skripsi serta kakakku. Eka Zahara dan Nizar Hakim yang tak 
lupa juga atas motivasi dan doa-doanya yang tak pernah putus-putusnya 
kepada penulis. 

6. Buat Deni makasih banyak ya udah ngajarin dan bantuin gw pada saat gw 
kesulitan mengitung spss dan ngolah data, semonga kebaikan loe dibalas 
oleh Allah SWT. Amin.  Buat teman-teman Ayu, Agung Wibowo, Alfan 
dan Widhi,  maksih banyak ya bantuannya. 

7. Kepada mega makasih banyak atas motivasinya dan semangatnya yang 
sudah memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta 
selalu mendampingin penulis pada saat kesulitan, semoga kebaikan mega 
dibalas oleh Allah SWT. Amin 
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8. Untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, 
makasih banyak bantuannya semoga segala kebaikan kalian akan 
mendapatkan balasan, keberkahan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis 
mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan 
dalam penyusunan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak yang membutuhkannya, atas perhatiannya saya ucapkan 
terima kasih. 
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