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KATA PENGANTAR 

  

 Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan 

karunia-Nya penelitian ini dapat terselesaikan. Penelitian ini disusun dalam rangka menempuh 

sidang sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung. Adapun judul dari 

penelitian ini adalah “STUDI DESKRIPTIF MENGENAI ORIENTASI MASA DEPAN 

BIDANG PEKERJAAN PADA ANGGOTA PENYANDANG TUNADAKSA DI 

KOMUNITAS BANDUNG INDEPENDENT LIVING CENTER (BILiC)”  

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat 

kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan peneliti terima dengan hati yang terbuka 

sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan peneliti di masa yang akan datang. 

 Selama proses penyusunan penelitian ini, peneliti mendapatkan bantuan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih 

kepada: 

1. Dr. Irene P. Edwina, M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen 

Maranatha. 

2. Ibu Missiliana Riasnugrahani, M.Si., Psikolog selaku dosen pembimbing utama yang telah 

banyak membantu dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, 

perhatian dan kesabaran yang telah ibu berikan selama ini. Terima kasih karena telah banyak 

membantu peneliti selama proses bimbingan dan penyusunan penelitian serta banyak 

memberikan pengetahuan yang membuat wawasan peneliti semakin bertambah.  

3. Ibu Dra. Sumiarti Soemarno, Psikolog selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

bersedia memberikan waktu, perhatian, kesabaran serta banyak memberikan pengetahuan 

yang membuat wawasan peneliti semakin bertambah. Terima kasih atas bimbingan, 

dukungan, perhatian dan kesabaran yang telah ibu berikan selama ini. 
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4. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan 

banyak ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti. 

5. Seluruh staff  Tata Usaha, staff  perpustakaan dan karyawan Universitas Kristen Maranatha 

yang telah membantu dalam kelancaran studi dan administrasi selama masa kuliah. 

6. Komunitas Bandung Independent Living Center (BILiC) yang telah mengizinkan untuk 

melakukan penelitian dan membantu kelangsungan penyusunan penelitian ini. 

7. Kedua orang tua tercinta, Mama dan Bapak yang tanpa henti selalu memberikan dukungan 

moril maupun materiil serta doa yang tidak terputus sehingga penelitian ini dapat diselesaikan 

dengan baik. 

8. Dwiky Rizki Riandy yang telah banyak memotivasi, memberikan masukan, kritik serta 

nasehat selama penyusunan penelitian ini.  

9. Olivia Santoso, Sheila Denada Anjani, Sheila Kuslitasari, Riana Ratih, Wildan Sanivari, 

Christopher Ishak, Gina Desideria dan Group ‘yoo eden yoo’ yang selalu memberikan 

semangat, mendengarkan keluhan dan banyak membantu dalam penyusunan penelitian ini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih dan rahmat-Nya kepada semua 

pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat berguna 

dan memberikan nilai tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang membacanya. 

 

Bandung, Juni 2016 

             Peneliti, 


