
 
 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis diberi 

ketangguhan, kekuatan, kesehatan, kelancaran, kekuatan dan kemudahan untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Perbedaan Kepuasan Kerja antara Guru 

Pegawai Negeri Sipil, Guru Pegawai Tidak Tetap dan Guru Honorer Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Tamansasi Jakarta Barat” dengan baik. Skripsi ini diajukan 

guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata-1 (S1) 

Fakultas Psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta. 

Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini,  

tentu saja tidak lepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan 

bimbingannya, serta bantuan atau masukan yang penulis terima dengan baik, 

sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Untuk itu, penulis dengan tulus 

ingin menyampaikan terima kasih kepada : 

♦ Ibu Levianti, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan segenap waktu, 

pikiran, dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan pengarahan serta petunjuk 

dan saran kepada penulis. 

♦ Bapak Aziz Lutfi selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan support, arahan 

dan bimbingan serta kesabaran yang tulus pada penulis. 

♦ Ibu Dra. Sulis Mariyanti, Psi selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonusa Esa 

Unggul. 

♦ Ibu Dra. Winanti Siwi Respati, Psi selaku PUDEK I Fakultas Psikologi Universitas 

Indonusa Esa Unggul. 



 
 

♦ Kedua Orang tuaku tersayang. Papa dan Mama, anakmu telah lulus Sarjana. Terima kasih 

untuk segala nasehat, dukungan, doa yang buat aku. 

♦ My brother and my sister. Terima kasih untuk doa, arahan, perintah, nasehat, dan teguran 

kepada adikmu ini, semoga Tuhan memberkati kita semua.  

♦ Bu Yuli dan Mas Andre yang selalu sedia membantu dalam segala hal urusan skripsi, dan 

support yang diberikan agar selesai tepat pada waktunya. 

♦ Guru-guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tamansari yang telah meluangkan waktu 

untuk mengisi kuesioner dengan baik. 

♦ Teman-teman Psikologi lainnya, Arviana DR, Pladidus Santoso, Psych05, Nurwisnu 

Harisqi, Fery Aprianto, Panji MD, M. Dimas B, dan The Fussfut. Terima kasih untuk doa 

dan dukungan kalian. Kebersamaan kita semoga makin erat di masa yang akan datang. 

Semoga Tuhan mengabulkan semua cita-cita kita. Amin 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, sehingga masukan-

masukan dari pembaca sangat bermanfaat demi perbaikan skripsi ini. Namun 

demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan, khususnya 

pengembangan ilmu di bidang psikologi. 
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