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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Segala puji dan syukur tak terputus penulis ucapkan kepada Allah SWT atas 

rahmat kesempatan dan kemampuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skrispi yang berjudul “GAMBARAN MOTIVASI BELAJAR 

MAHASISWA S1 PARALEL YANG MENGIKUTI PERKULIAHAN 

ONLINE DI UNIVERSITAS ESA UNGGUL” sebagai salah satu syarat yang 

harus dipenuhi agar dapat menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S-1) pada 

Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul.  

 

Dalam pelaksanaan pendidikan ini banyak kesulitan-kesulitan dan hambatan yang 

dihadapi namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, 

maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini  penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 

2. Dra. Sulis Mariyanti, M.Si., Psikolog  selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Esa Unggul yang  telah banyak menyediakan waktu dan tenaga 

untuk memberikan arahan, motivasi serta petunjuk dalam penyusunan skripsi 

ini. 

3. Ibu Yuli Azmi Rozali, M.Psi, Psikolog selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Psikologi Universitas Esa Unggul dan sebagai dosen penguji yang sudah 

membantu memberkan masukan-masukan agar penelitian saya lebih baik. 

4. Ibu Novendawati Wahyu Sitasari, M.Psi, Psikolog selaku dosen pembimbing I, 

terimakasih untuk dukungan-dukungan yang diberikan, tanpa ibu penelitian 

saya tidak akan sebaik ini. 

5. Dra. Safitri M, M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga telah banyak 

menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, motivasi serta 

petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.  

6. Bapak  dan Ibu  Dosen  Fakultas  Psikologi  Universitas  Esa Unggul  yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan berbagai fasilitas bantuan dalam 

penulisan skripsi ini dan selama kegiatan perkuliahan. 

7. Kepada kedua penguji saya, yaitu Ibu Mariyana Widiastuti, S.Psi, M.Psi dan 

Ibu Sri Handayani, SE., MM., M.Ak., CPMA atas arahan, ilmu yang 

bermanfaat, berharga serta saran-saran yang diberikan kepada saya. 

8. Kepada kedua orangtua saya Alm. H. Nurkana Suwita dan Hj. Sutihat, serta 

kakak-kakak saya yang dengan sabar terus mendukung dan terus menyebut 

nama saya dalam doa mereka setiap harinya.  

9. Sahabat-sahabat terbaik Psikologi 2013 yang telah belajar bersama-sama baik 

didalam kelas maupun diluar kelas. Saling berbagi, saling peduli dan saling 

memberikan semangat. 
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10. Terima kasih untuk selurus responden yang membantu penulis ketika penulis 

sedang mengambil data. 

11.  Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena 

itu penulis mengharapkan adanya suatu masukan serta saran yang bersifat 

membangun dimasa yang akan datang. 

       

       Jakarta, 14 Februari 2020 

        

 

       

      (Muhammad Rido Abdul Gani) 

 


