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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan atas rahmat yang diberikan Allah SWT karena atas 

izin-Nya, penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.  

Outline penelitian ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat menempuh 

Sidang Sarjana Strata 1 (S-1) diFakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Adapun 

judul dari penelitian ini adalah “Studi Deskriptif Mengenai Orientasi Masa Depan Bidang 

Pendidikan Pada Siswa Madrasah Aliyah Kelas XI Dan Kelas XII Program Keagamaan 

Husnul Khotimah Islamic Boarding School Kuningan”. 

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan 

serta dorongan dari berbagai pihak. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Irene P. Edwina, M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi Univeristas 

Kristen Maranatha yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini. 

2. Lie Fun Fun, M.Psi., Psikolog selaku Ketua Program S1 Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Maranatha yang telah membantu Skripsi ini. 

3. Ka Yan, M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan 

arahan, kemudahan serta masukan-masukan yang dapat membantu penulis dalam 

penyelesaian Skripsi ini. 

4. Renattasha, S.Psi., MA. Selaku pembimbing pendamping yang juga banyak membantu, 

memberikan arahan serta masukan, menyemangati dan memberi dukungan selama 

proses penyusunan Skripsi ini. 

5. Kepada Ustadz Mulyadi selaku kepala sekolah Madrasah Aliyah Husnul Khotimah 

Islamic Boarding School Kuningan yang telah mengizinkan saya untuk melakukan 

penelitian di pondok pesantren ini. 
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6. Kepada Ibu Rumesti. selaku guru bimbingan konseling di Husnul Khotimah Islamic 

Boarding School Kuningan yang telah membantu memberikan informasi mengenai 

program keagamaan di Husnul Khotimah Islamic Boarding School Kuningan serta 

mengizinkan saya untuk melakukan penelitian ini. 

7. Kepada Uswahtun Hasanah selaku adik sepupu yang memberikan informasi mengenai 

fenomena yang terjadi yang terkait dengan Skripsi ini. 

8. Kepada seluruh adik-adik kelas XI dan kelas XII program keagamaan di Husnul 

Khotimah Islamic Boarding School Kuningan, terima kasih atas bantuan dan waktunya 

untuk secara sukarela mau mengisi kuesioner yang berkaitan dengan penelitian ini. 

9. Untuk kedua orang tua saya serta adik-adik  saya yang saya sayang dan saya cintai , 

terima kasih atas segala dukungan berupa semangat, doa serta materi yang selalu 

penulis butuhkan dalam proses penyusunan Skripsi ini. 

10. Untuk mas Gustianto Prabowo selaku seseorang terdekat yang saya sayang, terima 

kasih selalu menemani ketika pengambilan data dan juga selalu memberikan semangat 

ketika penulis sedang merasa kesulitan dalam menyusun penelitian ini. 

11. Kedua sahabat Sekar Endah Puspa Ningrum, S.E dan Asri Novianti Putri, S.E yang 

telah berhasil mencapai gelar sarjana terlebih dahulu, dan juga selalu memberikan 

semangat dikala penulis merasa down selama proses penyusunan penelitian ini. 

12. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan Tiffani Aginta, Yusni Mutmainna Yusuf, S.Psi., 

Meliana Sitorus, Pusparani, Rizky Indah, Shella Claudya, Karina Antharia, Hajeng 

Paramastri, Febriani Sanjaya, Verinda yang selalu memberikan semangat, doa dalam 

proses penyusunan tugas akhir ini. 

13. Adik-adik kos Dina Agustina, Michelle, Gabriela yang juga selalu memberikan 

semangat dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan revisi. 
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Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala bantuan Ibu, Bapa dan rekan-rekan 

sekalian. 

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi yang telah disusun ini masih 

banyak memiliki kekurangan baik dalam pembuatan maupun dalam penulisan kata-kata. Oleh 

karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang 

dapat membangun demi penyempurnaan dan perbaikan di masa yang akan datang. 

Akhir kata penulis berharap bahwa tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh 

pembaca dan pihak-pihak yang terlibat dan juga memerlukan. 
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