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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan mengucap 

Alhamdulillahirobil’alamin, pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas 

akhir tesis sebagai salah satu syarat kelulusan meraih gelar S-2 Psikologi 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dimana penelitian ini berjudul 

“Hubungan Antara Self Control dan Dukungan Sosial dengan Prokrastinasi 

Akademik pada Mahasiwa.” Secara umum, peneliti belajar banyak hal dalam 

penelitian ini. Mulai metode penelitian, statistik hingga cara 

memperesentasikan hasil penelitian. Peneliti  juga berharap agar penelitian ini 

dapat menjadi penyemangat, juga menjadi sumber wacana yang memotivasi 

lahirnya penelitian-penelitian yang lebih baik oleh peneliti-peneliti lainnya. 

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan serta support 

dari banyak pihak, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan 

rasa terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM. CMA. CPA selaku rektor 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas kebijaksanaannya untuk 

memberikan kesempatan dan fasilitas guna penelitian skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Suroso, M.S selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya serta dosen pembimbing I yang telah berkenan 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, mengarahkan dari 

awal hingga akhir dengan penuh kesabaran dan memberikan motivasi 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

3. Ibu Dr. Rr. Amanda Pasca Rini, M.Si., Psikolog selaku Kaprodi Magister 

Psikologi yang telah memberikan pengarahan kepada peneliti dari 

semester pertama hingga sampai pada tesis ini. 

4. Ibu Dr. Niken Titi Pratitis, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku dosen 

pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk 

memberikan bimbingan, mengarahkan dari awal hingga akhir dengan 

penuh kesabaran dan memberikan motivasi sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik. 

5. Bapak Dr. Andik Matulessy, M.Si. Psikolog selaku dosen penguji yang 

telah meluangkan waktu untu memberikan masukan dan arahan kepada 

peneliti 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Psikologi atas ilmu yang telah 

diberikan selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Psikologi 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.  
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7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya, yang telah membantu peneliti dalam pengurusan Administrasi 

sebagai mahasiswa. 

8. Terima kasih kepada Mahasiswa S1 yang mengikuti kuliah online dari 

berbagai Universitas yang telah bersedia menjadi subyek dalam 

penelitian ini. 

9. Kedua orang tua peneliti, Ibu Muriyani dan Ayah Kamidi tercinta yang 

selalu mendoakan serta mendukung peneliti dalam segala hal terutama 

saat proses penyusunan tesis ini. 

10. Terima kasih kepada kakak dari peneliti yakni Devid Candra Marhendi 

yang telah mensupport dan selalu membantu ketika peneliti mengalami 

kesulitan 

11. Terimakasih kepada keluarga besar peneliti atas dukungan, bantuan, 

semangat serta doa yang selalu dipanjatkan. 

12. Kepada sahabat-sahabat peneliti Mbak Farra, Mbak Tiara, Mas Angga 

dan Mas Hendra, Mbak Lidya yang selalu menemani dan membantu 

dalam penelitian ini. 

13. Terima kasih kepada sahabat dan saudara peneliti Ririn, Rika, Indra, 

Oktavia, Diyah, Ajijah, Faroha dan Maaidah yang selalu mensupport, 

membantu serta selalu mendoakan kelancaran dalam penelitian. 

14. Terima kasih kepada teman-teman Magister Psikologi angkatan 40 yang 

saling menyemangati dan menguatkan satu sama lain. 

15. Terima kasih kepada seluruh teman dan sahabat peneliti yang selalu 

mendukung, menyemangati dan mendoakan peneliti dan semua pihak – 

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta partisipan yang 

secara langsung dan tidak langsung ikut mambantu hingga terselesaikan 

tugas akhir ini. 

 

Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan oleh 

semua pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian 

ini, dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah 

membantu terselesaikannya skripsi ini dengan balasan yang lebih indah. 

Semoga tesis ini juga dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. 
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Psikologi, khususnya dalam bidang ilmu Psikologi pendidikan mengenai 

kajian self control dan dukungan sosial dengan prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa. Peneliti juga berharap  semoga penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak yang menjadi subyek dalam penelitian ini yakni 

Mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan secara online. Peneliti juga 

menyadari jika masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam tesis 

ini, untuk itu besar harapan peneliti atas kritik dan saran dari para pembaca 

untuk kesempurnaan karya yang sederhana ini. 
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