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PRAKATA 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-

Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas Usulan Penelitian ini dengan judul “Kontribusi 

Dukungan Sosial dari Komunitas terhadap Psychological Well-Being pada Survivor Kanker 

Payudara Dewasa Madya di Komunitas Bandung Cancer Society”. 

Dalam menyusun Penelitian Skripsi ini, peneliti menemukan beberapa kendala dan 

kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

Skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa Penelitian Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 

dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti terbuka atas kritik dan saran 

untuk penelitian ini. 

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima 

kasih ditujukan kepada: 

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

Kristen Maranatha sekaligus dosen pembimbing utama yang telah bersedia 

meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberikan masukan, serta dukungan 

selama penyusunan penelitian ini. 

2. Maria Yuni Megarini, M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing pendamping yang 

telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberikan masukan, 

serta dukungan selama penyusunan penelitian ini. 

3. Agoes Santosa, M.Psi., Psikolog sebagai dosen pembimbing saat mata kuliah 

Metodologi Penelitian yang telah memberikan pengetahuan mengenai metode dan 

pengujian statistika dalam penelitian ini. 
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4. Seluruh pengajar yang telah memberikan  ilmu dan wawasan kepada peneliti selama 

masa kuliah, serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Kristen 

Maranatha yang telah membantu peneliti dalam hal administrasi selama penelitian ini. 

5. Yanti Setiawadi selaku ketua komunitas BCS dan Ita yang telah bersedia meluangkan 

waktu untuk membantu  peneliti mencari dan menghubungi para angggota BCS yang 

sesuai dengan karakteristik dan bersedia sebagai subjek penelitian. 

6. Pengurus dan anggota komunitas Bandung Cancer Society yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan pengalaman kepada peneliti, serta 

membantu peneliti saat survei awal dan saat mengisi kuesioner. 

7. Kedua orang tua dan adik peneliti yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi 

terbesar bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas Usulan Penelitian ini. 

8. Rheina dan Raissa Hadiman yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

mengajarkan peneliti dalam menggunakan aplikasi SPSS. 

9. Seizhar, Amalia, Rosi, Aprilia, Andini, Fadila, Dien, Nariezsa, dan Ayu, yang selalu 

memberikan semangat serta motivasi dalam mengerjakan penelitian ini. 

 

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 

mungkin namanya tidak disebutkan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan 

dan balasan atas segala kebaikan dan bantuan yang Bapak, Ibu serta rekan-rekan sekalian 

berikan. Akhir kata, peneliti mengucapkan selamat membaca dan semoga penelitan ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca. 

Bandung, Mei 2017 

 

 

Peneliti 


