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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

segala Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi tepat pada waktunya dengan melalui proses panjang sesuai dengan waktu yang 

telah direncanakan penulis.  

 Skripsi ini berjudul “Hubungan Antara Kemampuan Memanfaatkan Sumber 

dengan Penyesuaian Diri Mahasiswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa 

Covid-19 di Kota Bandung”. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana Strata-1 (S1) di jurusan Ilmu 

Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pasundan Bandung. 

 Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, yang di 

sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, 

penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun terhadap 

kesempurnaan skripsi ini.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu. Untuk itu 

penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Yth. Dr. M. Budiana, S.Ip, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Pasundan Bandung. 
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2. Yth. Drs. H. Sumardhani, M.Si selaku Wakil dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Pasundan.  

3. Yth. Dra. Hj. Yuyun Yuningsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan 

Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. 

4. Yth. Umi Hani, S.E., M.Kesos selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan 

Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. 

5. Yth. Dr. Yuce Sariningsih, M.Si selaku dosen pembimbing. Terimakasih sebesar-

besarnya telah meluangkan waktu dan tenaganya serta telah membimbing dengan 

sabar dalam memberikan masukan, motivasi, dan arahan kepada penulis selama 

proses penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu. 

6. Seluruh dosen jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Universitas Pasundan Bandung atas semua bekal ilmu pengetahuan dan 

nasehat serta bantuan yang selama ini telah diberikan kepada penulis. 

7. Seluruh Staff  Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Pasundan Bandung. 

8. Kedua orang tua Ayah dan Ibu terimakasih banyak sebesar-besarnya atas doa, 

kasih sayang, dan dukungannya selama ini kepada penulis, sehingga penulis dapat 

mewujudkan salah satu cita-cita yang selama ini diimpikan, terimakasih atas 

perhatian dan segala hal yang sudah Ayah dan Ibu berikan selama ini, skripsi ini 

penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu. Semoga kalian diberikan umur 

panjang, selalu diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungan oleh Allah SWT. 
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9. Kepada adik saya terimakasih banyak atas doa, dukungan, dan bantuannya selama 

penulis menyusun skripsi semoga cita-citamu tercapai, sehat selalu, serta selalu 

dalam lindungan oleh Allah SWT. 

10. Kepada Serda Mathori Asnaji terimakasih banyak atas doa, dukungan dan 

bantuannya selama penulis menyusun skripsi ini. Semoga diberikan kesehatan dan 

selalu dalam lindungan Allah SWT. 

11. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan doa 

terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan semoga selalu diberikan 

kesehatan dan selalu dalam lindungan oleh Allah SWT. 

12. Kepada sahabat saya di bangku SMP hingga saat ini Nisa dan Anggi terimakasih 

banyak penulis ucapkan sebesar-besarnya telah memberikan dukungan, doa, dan 

motivasi selama ini. Semoga kalian sukses dan selalu diberikan kesehatan. 

13. Kepada sahabatku di bangku kuliah Ajeng, Desti, dan Risya terimakasih banyak 

telah menjadi sahabat yang baik dan penuh kasih sayang, terimakasih telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi orang yang 

sukses dan sehat selalu.  

14. Untuk teman-teman seperjuangan KS 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu terimakasih banyak momen-momen bersama meskipun beberapa semester 

kita lalui dengan pembelajaran online, tapi tidak akan pernah penulis lupakan 

terimakasih dan sukses selalu untuk kita semua. 
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15. Kepada rekan-rekan guru MDT Al-Mubarokah dan santri-santri yang telah banyak 

memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya, penulis 

ucapkan terimakasih banyak. 

Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan studi dan kelancaran penulisan skripsi ini. Peneliti 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca 

umumnya serta dapat menjadi referensi dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga 

dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. 
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