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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, berkah, dan 

karunia Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Gambaran Self Confidence Mahasiswa Reguler Esa 

Unggul’’. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyelesaikan program studi Strata-1 (S1) Fakultas Psikologi Universitas Esa 

Unggul. 

Penulis menyadari bahwa terwujudnya tulisan ini, tentu saja tidak terlepas 

dari berbagai pihak yang telah begitu besar mendukung, membimbing penulis baik 

pikiran, ide, tenaga, maupun waktu. Banyak kendala yang dihadapi penulis, tetapi 

berkat bantuan berbagai pihak yang tidak mungkin penulis lupakan begitu saja 

sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Untuk itu, penulis dengan segala 

keterbatasan kemampuan yang dimiliki hanya sanggup mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

 ALLAH SWT yang sudah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  

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

Esa Unggul. Ibu Yuli, Kak Alya dan semua Dosen Fakultas Psikologi 

Universitas Esa Unggul, terima kasih banyak atas kesediannya memberikan ilmu 

pengetahuan yang begitu berharga dan membaginya kepada penulis.  
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 Ibu Dra. Winanti Siwi Respati, Psi., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu 

Dra. Safitri, M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan segenap waktu, 

pikiran, tenaga serta ilmu yang sangat berguna untuk membimbing, memberikan 

pengarahan, motivasi serta petunjuk dan saran kepada penulis. Terima kasih juga 

sudah menjadi pembimbing penulis selama mengerjakan dan menyelesaikan 

skripsi dari awal hingga akhir ibu.  

 Ibu Yeni Duriana Wijaya, M.Psi., Psi selaku dosen penguji, penulis 

mengucapkan terima kasih sudah memberikan masukan-masukan yang sangat 

bermanfaat bagi kemajuan skripsi penulis.   

 Kedua Orang Tua, yang selalu mendo’akan, mendukung dan memberikan 

semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas doa, 

pengorbanan, dan dukungan buat Fajar. Adik sepupu Andreas bambang Brilianto 

dan kakak sepupu Wahyuni kartika Sari yang sudah mendukung Fajar dan sudah 

memberikan motivasi ketika Fajar pesimis dalam menyelesaikan skripsi dan yang 

selalu menanyakan tanpa bosan kapan lulus dan kapan wisuda, berkat pertanyaan 

itu Fajar menjadi semakin bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.    

 Untuk Dini Alumni 2007, terima kasih ya sudah bersedia menyediakan waktunya 

dan tempat untuk membimbing Fajar dalam menyelesaikan bab III proposal 

skripsi. 

 Sahabat seperjuanganku, kak Fika yang selalu barengan bimbingan, yang selalu 

memberikan support dan lain-lainnya. “Ayo kak,, kakak pasti bisa nyusul aku…, 

Ayo kita wisuda bareng!’’. 
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 Untuk Deni Alumni 2007, terima kasih sudah memberikan tumpangan, 

membantu penulis dalam memberikan ilmu SPSS nya, dan memberikan 

supportnya serta saran buat penulis. 

 Sahabat-sahabatku; Hendra Wizaya, Inez, Desy, Hannifah dan Dwi Rizkia yang 

sedang perjuang “Ayo kalian pasti bisa nyusul aku..., Ayo kita wisuda bareng!’’. 

 Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah membantu dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

Tidak ada yang sanggup melakukan sesuatu tanpa bantuan, dukungan, dan doa 

dari orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas 

kebaikan dari orang tua, keluarga, sahabat, teman-teman dan semua pihak. 

Semoga persembahan ini berkenan di hati kalian dan bermanfaat bagi siapapun 

yang membacanya. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan selalu 

penulis harapkan untuk mengoreksi diri, dan semakin mampu memberikan yang 

terbaik. Atas perhatian saudara pembaca, penulis ucapkan terima kasih. 
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