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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah 

Bapaku di Surga karena atas Rahmat, Berkat, Bimbingan dan Cinta KasihNya lah, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam perkuliahan yang harus 

ditempuh untuk menyelesaikan program studi S-1 jurusan Psikologi Universitas Esa 

Unggul. Skripsi ini menyajikan topik Perbedaan Motivasi Berprestasi antara Siswa 

SMA jurusan IPS dan Siswa SMA jurusan IPA di SMA Marsudirini Bekasi. 

Penulis tidak menutupi adanya kendala yang dihadapi dalam penyusunan 

skripsi ini. Banyak sekali bantuan dan bimbingan yang diberikan yang tidak dapat 

penulis lupakan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktunya. Pembuatan ini 

tidak lepas dari dukungan banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Ibu Dra. Sulis Mariyanti M. Si., psi. selaku dekan fakultas Psikologi 

Universitas Esa Unggul. Ibu Dra. Winanti Siwi Respati M. Si., psi. selaku 

Pembantu dekan bidang Akademik. Ibu Dra. Safitri M. M. Si., selaku 

pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan. 

2. Ibu Levianti M. Si., psi selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dra. Safitri 

M. M. Si., yang dengan penuh cinta, ketulusan dan kesabaran 

membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini dengan baik dan 
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benar. Terima Kasih Ibu. 

3. Ibu Yuli Azmi Rozali dan Kak Aliya selaku staff sekretariat Dekanat 

fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul yang telah memberikan 

semangat, bantuan, dan informasi dalam penyusunan skripsi ini, terutama 

segala hal yang berhubungan dengan jadwal sidang, urusan surat menyurat 

dan perizinan. 

4. Bapak Prasetya S. Pd., Bapak Felicianus S. Pd., dan Suster Kepala 

Sekolah SMA Marsudirini dan segenap wali kelas yang telah membantu 

pelaksanaan proses perijinan, pengambilan data try out serta pengambilan 

data sampel sehingga skripsi ini dapat diolah dan disusun dengan baik. 

5. Adik – Adik kelasku tercinta SMA Marsudirini Bekasi yang telah 

membantu kakak kalian ini dengan berkenan mengisi kuesioner sehingga 

pengolahan data penelitian dapat berjalan dengan baik. 

6. Terspesial dan teristimewa untuk Mamah dan Papah buat dukungan, 

doanya dan semangatnya yang gak pernah putus. Walaupun mas Alfon 

kadang – kadang suka kendor ngerjain skripsinya tapi karna di support 

terus, diingatkan terus sehingga sampailah mas Alfon dipenghujung akhir 

perkuliahan dan skripsi ini bisa selesai dengan baik. 

7. Buat mbak Tata yang selalu mendukung dari belakang, buat dek Sinta 

yang juga sering ngingetin untuk nyelesein cepet – cepet. Kalian berdua 

kakak dan adikku tersayang. Makasih banget ya buat doa, motivasi, dan 
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dukungannya, bawelnya, cerewetnya, setidaknya kalian tahu pada 

akhirnya saat ini apa yang aku kerjain selama ini, apa yang aku usahain 

selama ini ya untuk selesainya skripsi ini ya untuk masa depan aku bukan 

untuk pribadi aku semata. 

8. Untuk dia yang aku sayang yang pernah hadir dalam kehidupan aku, 

Tuhan Yesus aku sangat bersyukur untuk hadirnya dalam perjalanan ini. 

Walaupun dia telah pergi begitu saja apalagi di tengah pada saat aku 

mengerjakan penyelesaian skripsi ini. Sungguh Tuhan Yesus aku merasa 

sangat jatuh saat itu, aku merasa tanpa daya saat itu. Tapi Engkau ternyata 

punya rencana lain yang lebih Indah. Terima Kasih Tuhan,walaupun 

semua rasa telah pergi tetapi Aku ingin berdoa untuknya dan keluarganya 

agar diberikan kesehatan dan rahmat dan berkat kasihMu. Setidaknya dia 

hadir dan telah membantu mensupport walau tidak sampai akhir. Aku 

menyukurinya, dan aku buktikan aku bisa tanpa dirinya itu semua 

karenaMu Bapa. RancanganMu rancangan terindah dan selalu indah tepat 

pada waktunya. 

9. Untuk Denny Surya, Olvya, Vero, dan Aditya Pradana trims banget ya 

untuk bantuannya dalam pengambilan data. Gw gak tw lagi deh kalo gak 

ada kalian mau gimana hari itu. Tetapi Tuhan Yesus sudah bereskan. 

10. Untuk temen – temen angkatan 2007 seperjuangan. Alfan, kampret, 

Trisson, Recca, AW, Widhi,Kevin, Olvya, Denni, dan semua temen – 
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temen angkatan 2007 the best. Makasih untuk support dan dukungannya. 

Kalian semua bener – bener jadi inspirasi buat penulis.  

11. Untuk temen – temen angkatan 2008 yangjuga seperjuangan dengan 

penulis, Upeh, Bunda, Hanny, Dian, Steven, Danu, Fardha, Rifi, Lya, 

Cici, Costa, dan semuanya temen – temen 2008 makasih banget untuk 

semua dukungan yang telah kalian berikan. 

12. Untuk semua teman – teman BEM periode 2010-2011. Terima kasih 

banget untuk loyalitas dan kerja sama kita selama satu periode. 

Seengaknya kita pernah mengukir kenangan manis bersama dan kita akan 

berjumpa lagi kelak. Makasih banget untuk supportnya dan membackup 

penulis dalam kegiatannya. Kalian semua the best banget. 

13. Untuk teman – teman organisasi lain yang seperjuangan, trims banget ya 

guys.  Kalian hadir benar – benar memberi warna berbeda buat proses ini. 

Ingat kenangan yang pernah kita ukir bersama kita akan bertemu lagi dan 

bersama – sama lagi nantinya. 

14.   Untuk teman – teman LKMU VI. Andhika, Ferry, Afrizal, Hady, Panji, 

Cie, Chendra, Yogi dan semua teman – teman entah yang masih aktif atau 

enggak dalam paguyuban kita, Hahahaaa…. Yang jelas kita bersama – 

sama untuk saling bahu – membahu, belajar bareng, share organisasi 

bareng. Trims banget untuk support kalian Mungkin sekarang saatnya 

penulis lulus duluan, tapi gak apa – apa ya. Masih ada banyak waktu 
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untuk kita tetap bisa kumpul bersama. Oke!!! 

15. Untuk manajemen Pizza hut dan AKA tempat penulis pernah berkarya. 

Terima Kasih untuk dorongannya dan kebijakannya. 

16. Untuk keluarga besar dari papah dan mamah terima kasih untuk nasihat 

dan wejangannya yang diberikan selama ini. 

17. Ribuan kata teruntai untuk Bude Iik, Bude Cip, Pakde Edi, Om Ben dan 

semua Bude Pakde keluarga besar di Semarang. Makasih banget untuk 

dukungannya baik berupa materi atau immateri yang telah diberikan 

kepada penulis. Om dan Bude Pakde sudah seperti orang tua sendiri, benar 

– benar tak tergantikan. 

18. Untuk ponakan – ponakan yang ada di Semarang, dan semuanya saja. 

Makasih ya sayank untuk dukungannya ke Om Alfon. Om Alfons cinta 

dan sayang kalian semua.  

19. Untuk semua kakak sepupu beserta keluarga yang ada di Semarang (Mas 

Yuli, Mbak Kristin, Mas Pam, Kak Santi, Kak Aan, mbak Sulis, mas Pipit, 

mbak Wiwik, mbak Endang, mbak Hesti) dan semuanya saja terima kasih 

banget kak. Pada akhirnya adikmu laki – laki ini yang paling bontot 

sampai di penghujung kuliah S1. Terima Kasih kak untuk semuanya cinta, 

dukungan, semangat. Walaupun pindah tempat tapi aku buktiin ke kalian 

juga ke bude pakde aku bisa.  

20. Untuk temen – temen  nongkrong bareng ropang ( Adit, Teo, Mitro, 



x 
 

Jimmy, Pondang) dan semuanya aje.Thanks ya guys. 

21. Untuk semua teman – teman SMA dan teman – teman nongkrong bareng  

COP (Community of Podenk). Bahagia banget bersama kalian semua kita 

ukir perjalanan sejak pertama kali menjejakan kaki di SMA sampai 

sekarang kita sudah pada lulus kuliah ternyata. Pengalaman yang sangat 

gak mungkin dilupakan gw rasa. Lw semua benar – benar berarti untuk 

gua (Cebol, Cabul, Teo, Gelek, Yogi, Ncek, Ko Pian, Riky, Niko, Aong, 

Jurik, Sota, Aldo, Arnold, Soni, Maruli, Kadek, Budi, Dinky, Pito, Kodok, 

Rodo, Hendy, Aming dan semua teman – teman podenk yang gak bisa 

disebutin satu persatu), kalian semua benar – benar berarti buat penulis. 

Ayo kita terus semangat dan berusaha sampai jumpa di masa depan 

kawan! 

22. Untuk Om Anton, Tante Siska, Distra juga Deo. Terima Kasih untuk 

nasihat, bimbingan, dan inputnya benar – benar mendewasakan saya Om. 

Benar – benar bermanfaat sehingga saya bisa sampai pada titik ini, Om 

dan keluarga benar – benar sudah membangun saya. Terima Kasih banyak 

Om, saya akan buktikan bahwa apa yang sudah Om dan tante berikan 

tidak akan menjadi sia – sia. 

23. Untuk keluarga besar Misdinar Santo Bartolomeus (Rangga, Tantra, 

Andre, Irwan, Niko, Dapid, Ical, Ferdi, Bimo, Ito, Jo, Osmond, Dennis, 

Vania, Tasya, Gady, Meiska, Ibu, Sella, Siska, Om Anton dan fam) dan 
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semuanya saja yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalian semua 

adalah jiwa ini, kalian semua adalah nafas ini, kalian semua sesungguhnya 

memiliki hati ini. Tak ada pertukaran yang lebih setimpal untuk hadirnya 

kalian dalam kehidupan gw. Kita semua dah kayak keluarga sendiri, kita 

punya berjuta proses yang udah kita lewatin bersama dan itu gak akan 

lekang oleh waktu. Terima kasih untuk cinta kalian, karena dari misdinar 

langkah pertama kaki ini sungguh – sungguh tertapak dan berjalan menuju 

tapak berikutnya. Dimanapun gw berada sesungguhnya jiwa dan hati ini 

milik kalian. Luv you all so much…. 

24. Untuk semua kawan – kawan OMK, berkarya bersama kalian sangat 

menyenangkan dan memberikan banyak pembelajaran yang bermanfaat. 

Kalian juga turut memberi andil dalam perjalanan dan proses yang sangat 

panjang ini. Trims banget untuk ceng – cengannya hahaha…. Trims 

banget untuk support dan cinta kalian. 

25. Untuk semua Sahabat Tarsisius (David, Bimo, Gady, Yoan, Mardew, 

Yoh, Vidi, Niko, Lala, Rangga dan semuanya aja) ayo kita semangat 

dalam pelayanan dan mendampingi adik – adik misdinar kita. Makasih 

banget untuk kekuatannya, dan dukungan untuk saya disaat lemah. Benar 

– benar menguatkan. 

26. Untuk sahabat lama Niko dan Ijuk. Trims banget ya. Kalian berdua 

ngebantu gw banget dalam proses yang panjang ini. Support dan 
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dukungan kalian juga sangat bermanfaat buat penulis. 

27. Untuk semua orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima 

kasih. 

28. Yang terakhir untuk Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Ibu Dewi 

Maria yangs selalu mendampingi dalam setiap langkah hidup ini. 

rencanaMu memang yang terindah Tuhan, dan aku yakin dan percaya 

Engkau pasti sudah bereskan. Karena renca kasihMu terlalu indah Bapa, 

dan ucapan syukur yang terus terlantun untuk cintaMu.    

 

Akhir kata tiada gading yang tidak retak, demikian juga dengan skripsi ini. 

Mungkin masih terdapat kekurangan. Penulis berharap agar penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk pembaca sekalian. 

 

      Jakarta, 15 September 2011 

 

 

       Penulis.  

     

 



xiii 
 

\ 

 

 

 

 

 

 

     


