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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Allah SWT sebagai rasa 

terima kasih atas tuntunan-Nya dalam menyelesaikan skripsi berjudul “Gambaran 

Masalah dan Tipe Penyesuaian Diri Terhadap Perkawinan Pada Pasangan Yang 

Menikah Beda Agama” Salah satu tujuan dari disusunnya skripsi ini adalah untuk 

melengkapi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Psikologi di Fakultas 

Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta. Seperti yang telah diketahui, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Masalah dan Tipe Penyesuaian Diri Terhadap 

Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Beda Agama. Penulis menyadari bahwa 

keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik 

langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Dra. Sulis Mariyanti, Psi, M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Esa Unggul dan dosen pembimbing II. Terima kasih banyak atas 

bimbingan, waktu, kesabaran dan pengarahan yang telah diberikan kepada 

penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. 

2. Ibu Mariyana Widiastuti M.Psi., Psi selaku dosen Pembimbing I. Terima 

kasih banyak atas bimbingan, waktu, kesabaran dan pengarahan yang telah 
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diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan 

baik. 

3. Ibu Safitri M S.si dan Sri Handayani S.E., M.M Selaku penguji pada sidang 

proposal. Terima kasih atas segala motivasi dan masukan yang ibu berikan 

kepada penulis.  

4. Ibu Yeny Duriana Wijaya M.Psi, Psi selaku penguji pada sidang akhir 

penulis. Terima kasih atas segala masukan yang ibu berikan kepada penulis. 

5. Terima kasih banyak untuk Ayah, Mama, kak Nopi, Abang Iyung, Abang 

Aping, Abang Opang, Ka Sonya, Ka nita, Egis dan Mila atas segala cinta, 

kasih sayang dan waktu yang kalian berikan pada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, kalian semuanya 

adalah segalanya bagi Revi. 

6. Terima kasih banyak untuk Bripda Agung Sidik Maulana untuk dukungan, 

cinta dan kasih sayangnya. 

7. Ketiga pasangan subjek penulis dalam penelitian ini. Terima kasih atas 

kesediaan meluangkan waktu untuk menjalani proses wawancara. 

8. Terima kasih untuk Ibu Yuli dan Kak Alya yang selalu siap sedia membantu 

dalam segala hal urusan skripsi.  

9.  Terima Kasih banyak untuk sahabatku Diajeng Widya DP S.Psi, Jaqueline 

Monica Sesa S.Psi dan Meily Eka Sari yang telah banyak membantu dan 

memberikan perhatian pada penulis.  
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10. Terima kasih juga untuk teman seperjuangan angkatan 2008 dan 2009 (Mba 

Ivon, Andhika, Yulfa, Anastasia). 

11. Terima Kasih untuk Sahabat, Dina, Debby, Puput, Diah, Tyas, Melita, Kak 

Agustin, Riffy dan Rendi yang telah memberikan dukungan dan kasih 

sayangnya. Dan untuk Dina, Debby dan Meily untuk segera menyusul 

menyusun skripsi. 

 

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan balasan dari Tuhan 

Yang Maha Esa. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila masih terdapat banyak 

kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 

 

      Jakarta,  23 September 2013    

 

Rivia Inayati 

 

 

 

 

 




