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KATA PENGANTAR

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Psikologi pada Universitas Esa Unggul, disamping itu skripsi ini merupakan paparan

akhir penulisan dari bagian serangkaian kegiatan perkuliahan.

Selanjutmya pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu

membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis

sampaikan kepada:

Allah SWT atas segala ridho dan keajaiban-Nya, akhirnya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

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

Universitas Esa Unggul.

Ibu Levianti M.si, selaku dosen pembimbing I skripsi, budi baik Ibu

tidak akan saya lupakan dari bimbingan yang Ibu lakukan, sekali lagi

“banyak-banyak terima kasih Bu”

Bapak Drs. Sugiyanto M.M selaku dosen pembimbing II skripsi,

“terima kasih atas bimbingannya selama ini”.

Ibu Dra. Winanti Siwi Respati Psi., M.Si dan selaku penguji pada

sidang akhir penulis. Terima kasih atas segala masukan kepada

penulis.
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Ibu Yuli dan seluruh dosen Fakultas Psikologi yang selalu siap sedia

membantu segala urusan skripsi, dan memberikan support kepada

penulis.

Untuk Papa tersayang, terima kasih atas segala bimbingan kepada penulis

yang tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk berdoa dan sholat dan

yang selalu menanyakan kapan lulus “maaf yah pah kalau dimas telat

lulusnya , dimas bukan anak terbaik di seluruh dunia tapi dimas bersyukur

dapat kasih dan karunia, Allah memberikan dimas papa terbaik yang pernah

ada  letakan rasa bangga padamu papa”.

Untuk mama tersayang, “terima kasih atas nasehat-nasehatnya, dimas juga

minta maaf kalau lulusnya lama, semoga dimas bisa membahagiankan

mama&papa, makasih yah mah ”.

Untuk my brother 1, mas api “ makasih yah mas atas supportnya baik moral

dan materilnya kepada Penulis dan yang selalu bayarin dan ngajak nnton

bola kalau Indonesia main di senayan. terima kasih telah jadi kakak yang

baik untuk Penulis, dan untuk my brother 2 , mas ichan “ makasih atas segala

bantuannya yang tidak pernah lupa kepada ade mu ini hehe… makasih udah

boleh numpang tidur di kamar yang ber AC itu dan terima kasih juga telah

menjadi kakak yang baik buat Penulis”.

Untuk Nirmala kartika sari “come makasih yah atas segala waktu, perhatian

dan  kasih sayang selama ini kepada penulis, ga nyangka bisa sidang bareng

trus lulus bareng juga, MAKASIH COME
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Untuk the psych05 “ panji, fery,wisnu, dan panda, terima kasih telah menjadi

teman yang baik untuk penulis, ga bakal gw lupa saat kita pada masih pada

kuliah bareng dan ngelakuin hal-hal yang menyenangkan, HIDUP THE

PSYCH05…..

Terima kasih untuk my band AURORA, terima kasih untuk panji, bima,

danu dan adit.. makasih cuy untuk segala nada-nada yang telah kita mainkan,

SEMANGAT CUY.

Terima kasih juga untuk Dwi dan prima atas bantuannya kepada penulis.


