
   KATA PENGANTAR 

 

Bismillahhirrahmannirrahhim, puji syukur saya panjatkan dan saya berika 

sebesar-besarnya kepada ALLAH SWT atas rahmat, berkah, dan karunia Nya 

yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Hubungan antara Tipe Kepribadian dengan Kecemasan supporter 

Wanita The Jakmania di Stadion”. Skripsi ini disusun dan diajukan guna 

memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata-1 (S1) Fakultas 

Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta Barat. 

Penulis menyadari bahwa terwujudnya tulisan ini, tentu saja tidak terlepas 

dari berbagai pihak yang telah begitu besar mendukung, memberi semangat, 

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, kekurangan, kekhilafan dan 

kemampuan yang dimiliki hanya sanggup mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. ALLAH SWT. yang sudah memberikan begitu banyak kekuatan, pencerahan, 

keikhlasan, ketabahan dan memberi kedewasaan dalam tahap menyelesaikan 

skripsi ini. Tanpa keridhoan nya dan kehendaknya skripsi ini takkan bisa 

selesai pada waktu yang ditentukan. Terima kasih ALLAH SWT. 

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

Universitas Esa Unggul. Terimakasih atas masukannya. 

3. Pembimbing 1 Ibu Mariyana Widiastuti, M.Psi., Psi.  Terima kasih ibu dias, 

untuk kesediaan bimbingannya, sabar dan membantu banyak hal buat saya, 

bisa belajar dan memahami. Dan saya minta maaf jika saya sangat begitu 

susah di atur. 

4. Pembimbing 2 Ibu Dra. Safitri, M.Psi., Psi. Terima kasih ibu fitri untuk 

kesediaan bimbingannya, selalu mengingatkan dan selalu memberi motivasi 

saya untuk selalu semangat dan bangkit. 



5. Dosen-dosen Fakultas Psikologi beserta staf : terutama untuk ibu Yuli. Terima 

kasih banyak atas masukan judulnya, yang membantu saya untuk 

mempertahankan judul dan mendukung dalam penelitian ini dalam 

kesediaannya memberikan ilmu pengetahuan yang begitu berharga dan 

membaginya kepada penulis. 

6. Bapak alm. H.bayi jayabaya terimakasih banyak atas doa, dukungan, 

pengorbanan dan kasih sayangnya yang sudah diberikan selama ini dalam hal 

apapun wujudnya. Walaupun jarak dan waktu yang memisahkan tapi bapak 

selalu ada di samping untuk mendukung saat dalam kondisi tersulitpun. Selalu 

memberikan tenaga lebih dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Keinginan mu sudah aku wujudkan walaupun disaat bahagia ini bapak tidak 

hadir secara nyata. Tapi bapak selalu ada dan nyata dalam hidup ini, selalu 

mendapingi, melindungi dan melihat di atas sana. Terimakasih bapak WE 

LOVE YOU BAPAK  

7. Ibu terimaksih banyak atas doa, dukungan dan pengorbanan nya yang selalu 

semangat dalam memberikan motivasi kepada anak-anak nya. You are is the 

best bu.. 

8. Untuk keluarga, kakak, abang dan adik-adikku yang selalu setia mendukung 

dan memberikan semangat saya bangga mempunyai dan jadi bagian dalam 

hidup kalian. 

9. Untuk sahabat yang saya merasa selalu setia yaitu alda terima kasih banyak 

bro. Selalu ada disaat terjatuh, terpuruk, susah, dan terbangun lagi alda selalu 

ada. Susah mencari temen kaya mu yang setia dan baik. Tanpa pamrih dalam 

berteman tidak hanya butuh nya saja dalam berteman. Itu persabatan tanpa 

ucapan tapi tindakan. 

10. Partner skripsi yang selalu bantu dalam proses nya yaitu mba mega, miftah, 

linda, pame, chika, deni dan lucky terimakasih selalu bantu dalam sulit 

mgerjakan skripsi dan selalu shaering.  

11. Untuk psikologi angkatan 2009, grace, gita, anita, yosua, hendro, bowo, widia, 

linda, pame, mega, miftah, anatasya, popy, syanida, pingkan ,deni, wahyu, 

nugroho, chika, alda, nata, lucky, clara dan lain-lain terimakasih sudah 



membuat catatan hidup yang manis selama 4 tahun ini di kampus maupun 

diluar. semoga kita selalu sukses dan selalu bisa kumpul bareng lagi.  

12. Untuk Refuma dan tumeric, rizki, fajri, deni, fajar, bombom, jawa, okta, 

jimmy, adit terimakasih untuk doa, dukungan dan semangatnya buat itu 

semuanya. 

13.  Afuzka dan Fussfut terimakasih banyak untuk para temen-teman yang ada di 

dalam tim tersebut atas doa dan dukungannya. Tetap solid dan harus bisa 

sering juara yah gahar...gahar.....gahar 

14. Terimakasih buat futsal SMA 78 seperti khalid, irma, abrar, diaz, iben, reza, 

ican, icus, micel dan banyak lagi yang tidak bisa diucapkan. Terimakasih udah 

bantu dalam hal memberi dukungan, doa dan memberikan semangat. 

15. Terimakasih juga buat teman-teman psikologi lainnya yang ada di Universitas 

Esa Unggul yang memberi doa dan dukungannya selama ini sudah 

memberikan banyak semangat. 

16. Terimakasih juga buat Jakcampus Emas udah memberikan dukungan dan doa 

nya. Ketuanya wahyu dan wakilnya hendro. 

17. Untuk sekertariat The Jakmania dan The Jak angel yang bersedia meluangkan 

waktunya untuk membantu memberikan data dan mengisi kuisioner serta 

teman-teman yang turut membantu dalam proses penyebaran data, terima 

kasih untuk kesediaan dan bantuannya.  

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

persatu yang telah membantu dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga persembahan ini berkenan di hati kalian dan bermanfaat bagi 

siapapun yang membacanya. Atas perhatian saudara pembaca, penulis 

ucapkan terima kasih. 

 

           Jakarta, 14 Juni 2013                              

 

                    Meidinal tri angga jayabaya 




