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pihak yang terlibat selama pembuatan penelitian ini, antara lain :

1. Dr. Yuspendi, M.Psi., M.Pd selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen 

Maranatha.

2. Dr. Ria Wardani, M.Si., Psikolog selaku dosen pembimbing I yang sudah bersedia 

meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing pengerjaan penelitian ini 

hingga penelitian ini selesai.

3. Cakrangadinata, M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing II yang sudah 

bersedia memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk membimbing peneliti 

menyelesaikan penelitian ini.

4. Ka Yan, M.Psi., Psikolog selaku dosen mata kuliah Usulan Penelitian yang telah 
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maupun materil serta dukungan doa.
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berpartisipasi dan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang diberikan oleh 
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