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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 

memperkenankan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dibuat sebagai 

syarat untuk dapat menyelesaikan studi Sarjana Psikologi pada Universitas Kristen 

Maranatha.  

Pada kesempatan ini penelitian difokuskan pada judul “Studi Deskriptif Mengenai 

Attachment to God Pada Pengurus Komisi Remaja GKI X Bandung. Peneliti menyadari 

bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang ada. Oleh 

karena itu peneliti sangat mengharapkan kesediaan semua pihak yang terkait untuk dapat 

memberikan kritik serta saran yang dapat membangun penelitian ini sehingga dapat berguna 

bagi penelitian lainnya dimasa yang akan datang. 

 Penyusunan dan penulisan penelitian ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya 

dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti 

hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 

kelancaran proses penyusunan dan penulisan penelitian ini, yang ditujukan kepada: 

1. Ibu Dr. Irene P Edwina M.Si., psikolog, sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Maranatha, Bandung. 

2. Ibu Dra. Sianiwati S Hidayat M.Si, psikolog dan Ibu Heliany Kiswantomo M.Si, 

psikolog sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, 

masukan dan dukungan kepada peneliti selama penyusunan penelitian ini. 

3. Pengurus Komisi Remaja GKI X Bandung yang telah bersedia menjadi responden 

penelitian dan memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.  
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4. Majelis Jemaat GKI X Bandung yang telah memberikan informasi terkait penelitian 

dan telah memberikan izin pada peneliti untuk melakukan penelitian. 

5. Staf tata usaha Fakultas Psikologi UKM yang telah banyak membantu peneliti dalam 

menyiapkan surat izin. 

6. Ibu, ayah, nenek dan adik-adik selaku keluarga yang selalu mendukung, 

menyemangati, memberikan fasilitas dan mendoakan peneliti selama penyusunan dan 

penulisan penelitian ini. 

7. Anditia, Soraya, Kartika, Yoshiana, Melisa, Madi dan teman-teman yang selalu 

menyemangati, mendoakan dan memberikan bantuan selama peneliti mengerjakan 

penelitian ini. 

8. Teman-teman penelitian payung yang telah memberikan banyak bantuan dan referensi 

pada peneliti dalam mengerjakan penelitian ini. 

9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu 

dan mendukung peneliti selama mengerjakan penelitian ini. 
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