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KATA PENGANTAR 

  Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya yang 

maha kuasa serta kasih-Nya yang begitu besar sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan 

Skripsi yang berjudul “KONTRIBUSI FAKTOR YANG MEMENGARUHI FORGIVENESS 

TERHADAP FORGIVENESS PADA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS “X” TERHADAP PASANGANNYA”. Peneliti menyadari bahwa penyusunan 

Skripsi ini masih memiliki kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengalaman peneliti. 

Walaupun demikian, peneliti telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan Skripsi ini. 

 Dalam penyusunan Skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak baik secara langsung atau tidak langsung, dan juga baik secara moril maupun 

material. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

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

Kristen Maranatha. 

2. Dr. Irene Tarakanita, M.Si, Psikolog, selaku dosen pembimbing utama selama pengerjaan 

skripsi atas dukungan, semangat, kesabaran dan masukan-masukan yang diberikan selama 

membimbing peneliti. 

3. Heliany Kuswantomo, M.Si, Psikolog, selaku dosen pembimbing kedua selama 

pengerjaan skripsi atas dukungan, semangat, kesabaran dan masukan-masukan yang 

diberikan selama membimbing peneliti. 

4. Staf Tata Usaha Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Maranatha Bandung atas 

bantuannya dalam memperancar keperluan penyelesaian Skripsi ini. 
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5. Teman-teman Psikologi 2012 atas dukungan yang diberikan kepada peneliti. 

6. Teman-teman responden Fakultas Psikologi angkatan 2011-2016 atas kesediaannya 

mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti. 

7. Orangtua atas dukungan moril dan material serta memberikan semangat kepada peneliti. 

8. Kevin Reinaldo Mulyono, S.T., sahabat yang selalu mendukung peneliti untuk 

menyelesaikan Skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu untuk segala kebaikan dan 

dukungan dalam bentuk apapun juga. 

 

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh 

karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat lebih baik 

dalam pembuatan penelitian selanjutnya.        

   

Bandung,  April 2017 
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