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3. Dyah titi S. M.Psi selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing dalam 

melaksanakan penelitian hingga selesai. 

4. Dosen penguji dan mahasiswa seminar yang telah membantu dalam memberikan 

masukan dalam penelitian. 

5. Dosen penguji sidang yang telah membantu dalam memberikan masukan dalam 

penelitian. 

6. Staf Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang telah 

membantu dalam membuat surat menyurat dan administrasi yang diperlukan untuk 

keperluan seminar dan sidang skripsi. 



ix 
 

 
Universitas Kristen Maranatha 
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menjalankan penelitian 
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