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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat 

dan petunjuk-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kesabaran, serta kemudahan 

untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi 

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

Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Selama mengerjakan skripsi ini, penulis menghadapi banyak kendala yang 

sempat membuat penulis putus asa dan hampir menyerah. Namun, berkat dukungan 

dari beberapa pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, 

penulis dengan tulus ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada: 

1. Keluargaku. Papi dan Mami yang selalu menyemangati, mendoakan, 

mendukung, dan kadang-kadang memarahi penulis untuk segera menyelesaikan 

skripsi ini. Adikku, Vincent Julius, walaupun jauh disana, tapi sesekali 

menanyakan perkembangan skripsi penulis. Makasih, Sen. Berikutnya giliran 

kamu ya.. ☺ 

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

Universitas Esa Unggul dan juga penguji skripsiku. Terima kasih atas 

masukannya untuk perbaikan skripsi. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan.  

3. Ibu Dra. Winanti Siwi Respati, M.Si, Psi., selaku Dosen Pembimbing I, yang 

telah memberikan banyak masukan dan bantuan kepada penulis dalam proses 

penyusunan skripsi ini. Maaf ya, Bu, kalau kurang berkenan. Terima kasih 
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selama ini sudah bersabar dalam membimbing dan menyemangati bahkan saat 

saya merasa sudah tidak ada harapan. Ibu memang dosen terbaik yang pernah 

saya temui.. 

4. Ibu Dra. Safitri, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih sudah mau 

membimbing saya, Bu. Terima kasih juga untuk segenap waktu dan tenaga yang 

sudah Ibu berikan untuk membantu kelancaran skripsi saya.. 

5. Bu Yuli, yang gak bosen-bosennya nanyain skripsiku melulu dan menyemangati 

serta ngomporin. Hahaha.. makasih yah, Bu.. Juga untuk Mas Andre yang telah 

membantu dalam proses pembuatan skripsi, makasih ya.. Untuk semua dosen-

dosen yang telah mengajarku sejak awal kuliah, terima kasih.. Semua ajaran dan 

didikan yang telah diberikan tidak akan penulis sia-siakan.. 

6. Sahabatku, Maylinda Lorita, teman seperjuangan dari SMA, kuliah, sampai 

sekarang kerja juga sama. Terima kasih untuk support-nya, udah mau jadi tempat 

curhat dan kadang-kadang juga jadi pelampiasan stress penulis dalam 

mengerjakan skripsi.. Thanks, Munah.. Minah tunggu ya, ayo kita wisuda 

bareng.. ☺  

Teman-teman seperjuangan di kampus. Aida, Winnie, Elen, dan yang lainnya 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Makasih ya untuk persahabatan kita 

selama ini. Kalian membuat hidupku lebih bermakna dan membuat kuliah terasa 

lebih menyenangkan.. ☺ 

7. Ketiga subjek penelitianku, Ci Ika, Ci Pia, dan Novi. Terima kasih atas waktunya 

dan kesediaannya untuk menjadi subjek penelitianku. Tanpa kalian, apalah 
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jadinya skripsi ini. Makasih juga udah diberikan kesempatan untuk menghadiri 

momen terpenting dalam hidup kalian. Semoga kalian selalu berbahagia.. Untuk 

teman-teman yang lain yang juga telah membantu kelancaran skripsi ini. Nasya, 

makasih ya udah dibantuin verbatim.. Untuk teman-teman KHI yang suka 

nanyain “kapan skripsi kelar?”, “kapan nih traktiran?”, hahahaha.. You guys 

made my life brighter.. Traktiran segera menyusul.. ☺ 

8. Untuk Indarto Lim, pria yang selama tujuh tahun ini menemani penulis dalam 

fase-fase kehidupan penulis, terima kasih. Walaupun kadang suka bikin tambah 

stress, tapi tetep aja gak kapok-kapok nemenin penulis. Makasih ya, koko.. :* 

Untuk si “kamu”, terima kasih.. Walaupun kadang kamu nyebelin, tapi kamu 

udah jadi teman yang baik dan bahkan mau bantuin periksa skripsi ini. Terima 

kasih untuk semua masukan dan dorongan semangat.. 

Dan untuk pihak-pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima 

kasih. Tanpa kalian, penulis tidak akan ada sebagaimana penulis ada.. ☺ 

 

  Jakarta, 14 Agustus 2011 
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