
 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 Puji dan syukur saya ucapkan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas 

segala karunia, hidayah dan telah dmemberikan saya segala kemudahan dan takdir 

terbaik dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan 

bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Psikologi di 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Saya menyadari bahwa tanpa 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal perkuliahan hingga 

penyusunan skripsi ini, sangat sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Oleh karna itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Winy Nila Wisudawati, S Psi, M Psi, Psi sebagai pembimbing yang telah 

meluangkan waktu nya membantu saya dalam tugas akhir ini. Saya sangat 

berterima kasih karena ibu telah banyak memberikan masukan, saran dan 

menjawab keresahan saya dan membuat saya setelah selesai bimbingan 

mendapatkan pencerahan. 

2. Bapak, Ibu serta ke-2 adik saya yang selalu mendoakan, mendukung dan 

mengingatkan saya selama mengerjakan skripsi.  

3. Muhammad Fahmi Irsyad sebagai ketua kelas abadi fakultas psikologi  

menteng angkatan 25 yang telah berdedikasi tinggi dalam memberikan 

informasi seputar perkuliahan sehingga saya dapat menyelesaikan 

perkuliahan ini selama 4 tahun. 

4. Ayu Mas Restu Putri sebagai teman seperjuangan dalam gen y club yang 

bersedia memberi masukan, kekuatan, motivasi dan aspek positif dalam 

pengerjaan skripsi saya serta tempat berkeluh kesah saat senang, sedih, 

susah dalam pengambilan data dan minum es campur. 

 

 

vii 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



 
 

5. Teman-teman yang tergabung dalam rewo-rewo yaitu Alfiani, Debrina 

Melati, Khoirunnisa, Evelyn Citra, Evan Graviana Putra, Fahmi Irsyad dan 

Merlyn Johana yang telah menyumbangkan tawa terbanyak dalam hidup 

saya selama perkuliahan ini, mendukung, memberikan masukan hingga 

menemani saya dalam segala kondisi. 

6. Miril Apriansyah, Ika Wijayanti Purwaningsih, Jihan Irsyad, Carolina 

Rofika, Yulvia Dinda Fianti, Amalia Kusuma, Endah Suningsih, Evan G 

Putra yang banyak membantu serta rela meluangkan waktu nya untuk saya 

repotkan. 

7. Marta Nofi Triyani, Maria Tri Rosali, M Reza Taufik dan Rakha M 

Fauzan yang berbagi keluh dan kesah. Serta teman-teman dari 3Bz yang 

telah mendukung saya dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

8. Teman-teman angkatan 25 yang telah membantu dan menemani saya 

dalam prosess perkuliahan di Fakultas Psikologi Mercu Bauana. 

9. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. 

 

Skripsi ini dibuat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan 

saya, tapi tidak menutup kemungkinan jika terdapat kekurangan di dalam 

nya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, 

bisa menghubungi nanisrihumani@gmail.com. Akhir kata, saya ucapkan 

terima kasih dan berharap Allah SWT berkenan membalas segala 

sebagikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

 Jakatya 28 Juli 2018 

 

Sri Humani 
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