
STUDI KOMPARATIF MENGENAI ATTACHMENT STYLE 

TERHADAP IBU DAN TERHADAP PASANGAN 

PADA MAHASISWA YANG MENJALANI LONG-DISTANCE RELATIONSHIP 

DI UNIVERSITAS “X” BANDUNG 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk menempuh Sidang Skripsi pada Fakultas Psikologi  

Universitas Kristen Maranatha 

 

Oleh: 

RINELLA CHIRILDA ELGI 

NRP : 1230030 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 

2016 



 

 

iii 

 



 

 

iv 

 



 

 

v 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas 

pertolongan-Nya peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi di Semester VIII Fakultas 

Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Judul penelitian ini adalah “Studi Komparatif 

Mengenai Attachment Style terhadap Ibu dan terhadap Pasangan pada Mahasiswa yang 

Menjalani Long-distance Relationship di Universitas “X” Bandung.” 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, besar harapan peneliti  agar pembaca memberikan kritik dan saran yang dapat 

membangun demi perbaikan skripsi ini. 

Dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini juga penulis mendapatkan bantuan, 

bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih 

penulis sampaikan kepada : 

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

Kristen Maranatha sekaligus dosen penguji Ujian Sidang Skripsi yang telah memberikan 

banyak masukan yang berarti bagi skripsi ini. 

2. Dr. Yuspendi, M.Psi., M.Pd., Psikolog selaku dosen pembimbing utama atas kesediannya 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan, feedback, dan 

dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini. 

3. Heliany Kiswantomo, M.Si., Psikolog selaku dosen pembimbing pendamping yang 

dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berdiskusi, memberikan 

masukan, feedback, dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini. 



 

 

vi 

 

4. Sianiwati S. Hidayat, M. Si., Psikolog dan Cakrangadinata, M. Psi., Psikolog selaku 

dosen pembahas pada seminar usulan penelitian yang telah memberikan arahan dan 

masukan pada penelitian ini. 

5. Dr. Irene Tarakanita, Psikolog selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan dan 

arahan bagi studi peneliti di program S1 Fakultas Psikologi. 

6. Teman-teman Mahasiswa yang Menjalani Long-distance Relationship di Universitas X 

Bandung yang sudah menyediakan waktu dan tenaga untuk diwawancarai pada saat 

survei awal dan mengisi kuesioner. 

7. Keluarga peneliti yaitu Bapak, Mama, dan Nini atas dukungan dan perhatiannya selama 

proses studi selama ini 

8. Dwi Rendrahadi Putera yang telah menjadi partner berbagi suka dan duka dalam 

keseharian maupun selama perkuliahan. 

9. Teman-teman yang sudah mendukung penulis : Nurkristianti N. K., Gea Kersaning G., 

Elisa Carolina, Stephanie S., Esa Kristantia S., Vina Violeta S., Anastasia K., Brigitta 

Louise B., Rheina V., Seizhar Hadi P., Daratimmotya,  yang telah berbagi suka dan duka 

selama perkuliahan. 

10. Putu Ngurah Asita yang menjadi teman diskusi dan berkonsultasi. 

Akhir kata penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh 

pembaca dan pihak-pihak yang terlibat dan juga memerlukan. 

 

Bandung, Mei 2016 

Penulis 

  


