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Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Pengaruh Parent Autonomy 

Support terhadap School Engagement pada Siswa Kelas IV-VI SD “X” di Kota Bandung. 

Penelitian ini disusun untuk menempuh sidang sarjana di Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Maranatha. 
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2. Jane Savitri, M.Si., Psikolog selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar 

dan bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberikan 
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4. Kepala sekolah dan para siswa SD “X” yang telah bersedia meluangkan waktu dan 

membantu peneliti dalam proses tryout dan pengambilan data penelitian ini. 

5. Keluarga terkasih, untuk kedua orang tua yang selalu mendoakan, membantu, memberi 

dukungan, dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. 
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