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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berujudul “Studi Deskriptif Mengenai Konsep Diri pada 

Mahasiswi Remaja Akhir Pelaku Selfie di Instagram pada  Fakultas “X” Universitas “Y” 

Kota Bandung” pada waktu yang telah ditentukan. 

 Tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memenuhi 

persyaratan, dalam menyelesaikan studi di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha 

Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, 

akan tetapi dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas, penulis mencoba untuk 

meyusun tugas ini sebaik mungkin. 

 Banyak kesulitan yang di alami penulis selama pengerjaan penelitian ini. Akan tetapi 

penulis menerima bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan 

selama pengerjaan tugas ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada : 

1. DR. Irene Prameswari, M.Si., Psikolog selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Maranatha 

2. Dr. Carolina Nitimihardjo selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, 

serta pikiran dalam membimbing, memberikan masukan dan dorongan serta sangat 

rinci mengoreksi penelitian ini sehingga membantu penulis menyempurnakan 

penulisan tugas akhir ini. 

3. Tery Setiawan, M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, 

serta pikiran dalam membimbing, memberikan masukan dorongan serta sangat rinci 
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mengoreksi penelitian ini sehingga membantu penulis menyempurnakan penulisan 

tugas akhir. 

4. Responden penelitian, mahasiswi Fakultas “X” Universitas “Y” Kota Bandung yang 

telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam penelitian ini. 

5. Alm. H. Eddy Wahyudi, SH. M.Si, ayahanda penulis yang semasa hidup hingga akhir 

hayatnya mendorong, mendoakan dan memberikan dukungan untuk penulis agar cepat 

menyelesaikan tugas akhir. 

6. Ibu penulis, Hj Nina Wahyudi, kakak-kakak dan taro sebagai anak angkat penulis serta 

seluruh keluarga besar yang memberikan hiburan, dukungan serta doa kepada penulis 

agar cepat menyelesaikan tugas akhir. 

7. Devita Febriliana, sahabat penulis yang selalu ada disaat suka maupun duka, selalu 

percaya kepada penulis dan menyemangati hingga peneliti menyelesaikan penelitian. 

8. Istya, Titania, Alit, Tita, Melina, Sheila, Diva, Yara, July, Nadya, Dedew dan teman 

seperjuangan lainnya yang sama-sama pernah berjuang di Fakultas Psikologi dan 

saling mendukung serta membantu sama lain hingga peneliti dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

9. Seluruh tim dan rekan-rekan kerja penulis yang telah percaya, menginspirasi dan 

mendukung penulis sejak penulis baru memulai tugas akhir hingga selesai. 

10. Semua sahabat serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut 

memberikan dukungan demi terwujudnya penyusunan tugas akhir ini. 

Akhir kata penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan 

pihak-pihak yang membutuhkan. 

Bandung, April 2017 

Peneliti 
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