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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 penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Kemandirian Belajar 

(Self Directed Learning) dengan Motivasi Belajar Pada Mahasiswa Universitas 

Esa Unggul’’. Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam 

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

Unggul. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skrpsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

banyak terdapat kekuarangan karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Dalam penyusunan skrpsi ini penulis banyak mendapatkan 

dukungan moral, material serta spiritual dari berbagai pihak, sehingga dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

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

Esa Unggul. Ibu Yuli, Kak Alya, Pak Mulyo 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 Mariyana Widiastuti, S.Psi, M.Psi selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. 

Safitri, M.Si selaku 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 Dra.Winanti.S.Respati,M.Si.,Psi selaku Dosen Penguji I, penulis 

mengucapkan terima kasih sudah memberikan segenap waktu, pikiran, tenaga 

serta ilmu yang sangat berguna untuk membimbing, memberikan pengarahan, 

motivasi serta petunjuk dan saran kepada penulis selama mengerjakan dan 

menyelesaikan revisian sidang akhir skripsi ini. 

 Ibu Sri Handayani, SE, MM selaku dosen penguji, penulis mengucapkan terima 

kasih sudah memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi 

kemajuan skripsi penulis. 

 Kedua Orang Tua penulis, papa ku H. Tb. Chairul (Alm) yang selalu melihatku 

dari surga dan selalu memberikan cinta serta kasih sayang yang tak pernah 

berhenti untuk aku. Papa impianmu telah tercapai aku sudah menjadi seorang 

sarjana. “Terima kasih untuk semuanya, papa adalah inspirasi buat aku dalam 

kehidupan serta penulisan skripsi ini”. Mamaku, Hj. Siti Fatimah Zahra yang 

selalu memberikan dukungan, semangat serta doa dalam penulisan skripsi ini, 

“mama adalah sumber kekuatan bagi va yang tak ternilai harganya, you are the 

best mom…”.   
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 Abang-abangku dan kakak tercinta ....bang fachri, bang ekel, bang evan, kak vira, 

T’salma dan kak rieka serta ketiga keponakanku Ayla, El dan Izaz yang telah 

banyak membantu penulis baik materil maupun moril dari mulai penyusunan 

sampai selesainya skripsi ini,,,Thank u so much and i love u all.. 

 Untuk Ricky dan keluarga serta Pa’de terima kasih atas dukungan, cinta, kasih 

sayang serta doa yang diberikan selama ini..... I love u Honey “Mr.R”..  

 Buat Nyo yang udah mau nganterin dan jemput penulis ke tempat bus arah 

kampus walaupun harus kehujanan, kepanasan.. makasih y nyo.. 

 Sahabat-sahabatku yang paling aku sayang.. miftah, odong, pame, mami, monik 

dan bunda trima kasih atas persahabatan yang udah kita jalin selama ini dan 

semoga kalian semua akan menjadi sahabat yang terbaik dalam hidupku. 

 Untuk teman-temanku yang lain terima kasih atas support serta masukan yang 

baik bagi penulis. 

 Untuk Kak deni terima kasih atas masukannya bagi penulis dan Bu Levie terima 

kasih juga atas kasih sayang, semangat dan sarannya selama ini buat aku.....I love 

u Bu levie..  

Wassalam 

Jakarta, 27 Februari 2013 

 

                  Penulis  




