
 KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas berkat dan 

rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan.  

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillahirabilalamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga proses 

penyusunan skripsi yang berjudul “Subjective Well-Being di tinjau dari Faktor 

Demografi pada masyarakat DKI Jakarta “ dapat diselesaikan.  

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi salah satu syarat untuk 

mencapai gelar sarjana jenjang strata (S-1) di jurusan Psikologi Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.Selain itu, penyusunan skripsi ini 

merupakan suatu pembelajaran bagi penulis untuk membandingkan dan 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari masa perkuliahan sehingga 

dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. 

Pertama, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya 

kepada Ibu Dr. Sofia Hartati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas negari Jakarta. Ibu Dr. Gantina Komalasari, M.Psi selaku 

pembantu dekan yang telah memberikan kelancaran akademik. 

Kedua, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

juga kepada Ibu Prof. Dr. Yufiarti, M.Psi, selaku Ketua Jurusan Psikologi, dan 

Bapak Herdiyan Maulana, M.Si.selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan berbagai kemudahan, dukungan, dan bantuan dalam menyusun 

dan menyelesaikan skripsi. Bapak Gugum Gumelar, M.Psi atas bantuannya 

dalam expert judgment, memberikan saran dan kritik serta memberikan 

arahan dalam proses penelitian penulis. Serta Bapak dan Ibu dosen di 

program studi Psikologi Universitas Negeri Jakarta, yang telah membagi 



bagitu banyak ilmunyanpada penulis.Tidak lupa juga ucapan terima kasih 

untuk seluruh staf karyawan jurusan Psikologi. 

Ketiga, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden 

yan telah membantu dan bekerjasama dalam penelitian ini sehingga dapat 

diperolehnya hasil. 

Keempat, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Mama tercinta dan Papa tersayang, atas segala kasih 

saying, perhatian, doa, semangat, dorongan yang tak henti-hentinya serta 

dukungan baik moril maupun materil yang selalu menyertai langkah penulis. 

Semoga Allah SWT selalu mencurahkan kebahagiaan kepada mereka, di 

dunia dan di akhirat, amin.Terimakasih penulis ucapkan untuk mas Samba 

dan kakak Bungan yang senantiasa membantu dan memberikandukungan. 

Kelima, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada  Arif 

Sulaksono yang baik, yang selalu memberikan waktunya, bantuan, kekuatan, 

semangat yang selalu diberikan, perhatian  dan pengertian selama penulis 

menyusun penelitian ini.  

Keenam, teman satu perjuangan Fani Meyrina dan Alvera Berliana, 

teman satu bimbingan yang selalu jadi acuan dan kompetisi untuk terus 

bergerak saat menyusun penelitian ini.Untuk temen-temen satu bimbingan 

yang masih belum menyelesaikan kalian harus semangat segera selesaikan 

terkhusus untuk M. Hamzah. 

Ketujuh, terimakasih untuk Khaerina, Nabilah, Shafira, Alvin, Cupy, 

Agung temen sepermainan dan perjuangan bersama atas tawa, canda, haru, 

ilmu, dan pemebalajaran selama penulis di psikologi empat tahun terakhir. 

Terimakasih untuk warna-warni pertemanan selama ini.Kalian sahabat-

sahabat terhebatku. 

Kedelapan, Buat sahabat-sahabatku Numerno’s (kk Cica, Hildagendut, 

Kating, Ines, Jeje, Riribule, Hesabey) yang selalu memberikan semangat 



tiada henti, meskipun terpisah dengan jarak namun semnagat dan doanya 

selalu ada. 

Kesembilan, untuk kembaran sepermainan Ade Yulianti yang 

senantiasa mengingatkan untuk tidak boleh menyerah, selalu memberikan 

semangat dan perhatian, teriamakasi twins.Dan untuk segenap kerabat di 

UPT Humas UNJ yang selalu mendukung dan mendoakan. 

Kesepuluh, terimakasih untuk teman-teman Psikologi 2010 yang 

berjuang bersama dan membantu.Tidak lupa juga untuk semua pihak yang 

sangat berjasa kepada penulis tanpa penulis sadari atau terlupakan sehingga 

namanya tidak tercantum dalam ucapan terima kasih ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan.Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, penulis 

membuka diri untuk saran dan kritik yang membangun guna perbaikan di 

masa mendatang.Akhir kata, besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca. 
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