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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH swt atas karunia dan 

rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini 

diajukan untuk memenuhi persyaratan mengikuti sidang kesarjanaan di Fakultas 

Psikologi Universitas Indonusa Esa Unggul. 

 Banyak sekali yang di hadapi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, 

tetapi berkat bantuan berbagai pihak yang tidak mungkin penulis abaikan dan lupakan 

begitu saja sehingga skripsi ini selesai pada waktunya. Segalanya tidak lepas karena 

dukungan banyak pihak oleh karena itu, penulis ingin  mengucapkan terima kasih 

untuk : 

 

1. Frieda Arruan Tonglo, S.Psi, M.Ed selaku Pebimbing I, yang dengan sabar 

memberikan bimbingan kepada penulis ditengah-tengah jadwal yang padat, 

serta kesediannya untuk membalas sms dari penulis. Terima kasih bu... 

2. Ir. Azis Lutfhi, M selaku pebimbing II, yang bersedia menyediakan waktunya 

untuk melayani bimbingan walaupun harus menunggu lama, dan terkadang 

sering ditinggal untuk rapat. Terima kasih pa kritikannya. 

3. Dra. Sulis Mariyani, Psi selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Indonusa Esa Unggul dan penguji I terima kasih banyak atas semua masukan-

masukannya. 

4. Olivia Tjandra Waluya, M.Si, Psi  selaku penguji II, terima kasih masukannya 

selama sidang akhir kemarin. 
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5. Ibu Yuli dan Mas Andrie, selaku staf Fakultas Psikologi yang membantu 

selama kuliah 

6. Kedua orang tuaku tercinta, akhirnya bisa juga karin menyelesaikan satu tahap 

7. bila dan baim keponakanku tercinta terima kasih berkat kalian rasa lelah, letih 

selama mengerjakan skripsi hilang seketika dengan melihat canda tawamu 

yang begitu lucu. 

8. Devi dan Ovi sahabatku tercinta terima kasih kalian telah mengerti keadaan 

karin slama ini mulai dari semester 5 sampai dengan sekarang, semoga kalian 

cepat menyusul karin yah, pokoknya kalian teman yang paling sempurna 

dimataku.(untuk devi tetap semangat yah mengerjakan skripsinya walaupun 

kita gak bisa lulus bareng) 

9. Untuk Anak-anak komunitas balle cece, heri, anto, geri, pindi, satura, adip, 

pemau, iponk, dino makasih ya atas doanya akhirnya doa kalian 

dikabulkan,khususnya untuk heri, anto, geri tetap semangat menjalani hidup 

ini, karin yakin di balik cobaan ini pasti ada hikmahnya tetap berusaha dan 

jangan lupa selalu berdoa. 

10. Meritania terimakasih yah untuk membantu membuat item-item nya 

11. Astria, diah, pipit makasih yah udah mau meluangkan waktu untuk 

menjelaskan program SPSS untuk karin 

12. Teman-teman psikologi khususnya angkatan 04 yang tidak bisa disebutin 

semua terima kasih banyak. 
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13. Untuk nurul, eka, romi akhirnya karin bisa menyusul kalian, makasih atas 

semangatnya selama ini. 

14.  Untuk jammie makasih yah udah mau dengerin semua curhatannya, maaf 

kalau aku sering omelin kamu.makasih selalu ada waktu buat aku. 
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