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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Asy-Syarh : 5-6) 

 

“Kami bukan produk Tuhan yang gagal karena Tuhan tidak pernah gagal” 

(Anonim) 

 

“Telinga ini hanyalah titipan, tangan ini juga hanyalah titipan begitupun dengan mata 

ini dan semuanya hanyalah titipan dari Sang Maha Kuasa” 

(Penulis) 

  



KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “Hubungan antara 

Dukungan Sosial Suami dengan Kecemasan pada Ibu terhadap Masa Depan Anak 

Berkebutuhan Khusus Di SLB Manunggal Slawi”.  

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar 

Sarjana Psikologi (S.Psi) bagi mahasiswa program S1 di Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.  

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis 

menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah 

memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati: 

1. Bapak Ruseno Arjanggi, S.Psi., MA selaku Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA 

yang telah membantu proses akademik maupun penelitian 

2. Ibu Ratna Supradewi, S.Psi., M.Si, Psi selaku dosen pembimbing skripsi yang 

selalu memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat 

berguna dalam penyusunan skripsi ini 

3. Ibu Dra. Rohmatun, M.Si., Psi selaku dosen wali yang senantiasa membantu serta 

memberikan saran kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Psikologi 

UNISSULA 

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah banyak 

memberikan ilmu kepada penulis. 

5. Kepala sekolah SLB Manunggal Slawi yang telah mengijinkan untuk dilakukannya  

penelitian di SLB Manunggal Slawi. 



6. Seluruh guru serta staff SLB Manunggal Slawi yang turut membantu selama proses 

berjalannya penelitian. 

7. Orang tua dari siswa/i SLB Manunggal Slawi yang telah bersedia menjadi 

responden penelitian  

8. Teristimewa kepada Abah dan Umi saya yang selalu mendoakan, memberikan 

motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

9. Kakak-kakak saya (Mba Kiky beserta Mas Rizam, Mas Zedy, dan Mas Faiz) yang 

senantiasa selalu memberikan dukungan dan membantu dalam segala hal untuk 

penulis. 

10. Sahabat saya Desca, Silia, Fifi yang sedari awal masuk perkuliahan selalu 

menemani dan memberikan saran kepada penulis, terima kasih untuk segala 

waktunya, dukungan serta doa dari kalian. 

11. Sahabat-sahabat saya Firgin, Nada, Nanda, Awul, Iqoh, Astrid, Icus dan Mpeb yang 

selalu ada disaat penulis membutuhkan, terima kasih atas segala doa dan dukungan 

yang kalian berikan kepada penulis  

12. Teman-teman seperjuangan saya RAISER’15 yang telah banyak memberikan 

dukungan serta bantuan kepada saya. 

13. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan psikologi 
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