
vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji hanya bagi Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Suasana Hati terhadap Self Efficacy pada Mahasiswa Psikologi yang 

Sedang Menyelesaikan Skripsi di Universitas X” dengan lancar. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas 

dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah mendorong dan 

membinbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu 

dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Erna Multahada, S.HI., S.Psi., M.Si selaku dosen pembimbing saya. 

Terima kasih atas bimbingan, nasihat, arahan, masukan, waktu dan 

semangat yang Ibu berikan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

2. Aulia Kirana S.Psi., M.Psi yang telah bersedia memberikan waktunya 

untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dan juga menjadi 

teman untuk berdiskusi. Dan terima kasih juga telah memberikan 

penilaian terhadap instrumen penelitian yang saya gunakan dalam skripsi 

ini. 

3. Seluruh dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana yang telah 

banyak memberikan pelajaran kepada penulis, baik itu dalam hal 

akademis maupun dalam menjalani kehidupan. 

4. Kedua orang tua saya L.R Manurung dan T. Doloksaribu atas cinta, kasih 

sayang, perhatian, motivasi dan dukungan materiil serta tak hentinya 

memberikan doa dalam setiap harinya agar saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Untuk kakak dan abangku tersayang Cristina Natalya Yuliyanti dan 

Novel Marito terima kasih atas doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih 

sayang dan bahkan celaan-celaan yang sering terjadi dalam keseharian 
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yang menjadi alasana saya untuk dapat berjuang menyelesaikan skripsi 

ini. Dan teruntuk keponakanku tercinta Florenciana Loemongga, terima 

kasih untuk setiap celotehan-celotehanmu yang mampu mengusir semua 

kejenuhan dan kelelahan tante selama ini. 

6. Untuk sahabat yang memiliki rasa seperti adik bagiku “Cengceremen” 

Muna, Dita, Ruli, Dyna dan Oyen yang telah memberikan banyak 

dukungan, motivasi dan doa yang tak habis-habisnya agar saya mampu 

menyelesaikan studi ini. Terima kasih juga kepada Merry yang selalu 

memberikan doa dan motivasi agar saya segera menyelesaikan skripsi 

ini. 

7. Untuk Koko selaku junior yang merangkap sebagai sahabat dan memiliki 

rasa seperti adik, terima kasih untuk setiap dukungan, motivasi, dan doa 

yang tak hentinya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih sudah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama ini dan 

juga terima kasih karna tidak pernah bosan untuk selalu bertanya “kapan 

wisuda kak?” nya yang memberikan motivasi tersendiri untuk saya dan 

terima kasih juga yang sudah bersedia untuk menjadi „bulan-bulanan‟ 

saya dikala saya sedang merasa jenuh. Terima kasih sudah memberikan 

kesempatan bagi saya untuk merasakan bagaimana rasanya mempunyai 

seorang adik. 

8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu 

terutama kepada semua responden yang telah memberikan bantuan dalam 

penulisan skripsi ini. 

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian demi sempurnanya 

skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

semua pihak. 
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