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PRAKATA 

 

Segala puji, hormat dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

penyertaan dan kasih setiaNya yang luar biasa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan 

tugas ini. 

Proposal penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Usulan 

Penelitian pada Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha dengan mengambil judul 

STUDI DESKRIPTIF MENGENAI SENSE OF COMMUNITY PADA ANGGOTA 

KELUARGA MAHASISWA PSIKOLOGI SE-BANDUNG RAYA (KEMAPSIBARAYA). 

Dalam penyusunan proposal ini, peneliti sangat menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca 

demi mengembangkan penelitian ini di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada : 

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

Kristen Maranatha. 

2. DR. Jacqueline M. Tj., M.Si., Psikolog selaku dosen pembimbing utama yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan motivasi bagi peneliti selama 

penyusunan penelitian ini. 

3. Lisa Imelia., M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan motivasi bagi peneliti selama 

penyusunan penelitian ini. 

4. Issara Rizkya selaku Ketua Kemapsibaraya angkatan 2, Mufqi Aulia Rahman selaku 

Ketua Kemapsibaraya angkatan 3, Putri A selaku Wakil Ketua Kemapsibaraya 
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angkatan 3 dan seluruh anggota Kemapsibaraya selaku pemberi informasi untuk 

survey awal dalam penulisan latar belakang masalah pada penelitian ini. 

5. Seluruh anggota Kemapsibaraya yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

6. Dwipangga Prahmatyo, Agrista S Sandy, Anjar Kartaputra dan M.Ramdhani yang 

turut membantu peneliti memberikan masukan selama proses pengerjaan penelitian 

mengenai Sense of Community. 

7. Hendro Nuswantoro dan Noor Hadi Pramonowati selaku orangtua peneliti yang selalu 

memberikan dukungan moril, semangat, dukungan doa kepada peneliti. 

8. Aulia Nur Ariswari dan Riski Anugrah selaku adik peneliti yang selalu memberikan 

dukungan moril, semangat, dukungan doa kepada peneliti. 

9. Sahabat – sahabat peneliti yaitu Agustina Emelia, Claudy Purnama, Marsha Grasiani 

H.P, Alia Sulistyanti, Asyiah Shahar Banu, Bella Meisya Putri, Lani Dwiyana Putrid, 

Rehania Mustopa dan Siska Nurjanah yang selalu mendengarkan kesulitan peneliti, 

memberikan saran, meluangkan waktu untuk menemani dan memberikan doa serta 

semangat untuk peneliti selama proses pengerjaan  penelitian ini. 

10. Teman – teman seperjuangan yaitu Dwi Komala Sari, Lidya Arderiana, Nida Adila 

dan Stephanie C yang turut membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti 

selama proses pengerjaan penelitian ini. 

11. Partner penulis yaitu Taufik Iman Cahyadi yang selalu mendoakan, mengerti dan 

memahami peneliti, mendengarkan berbagai keluh kesah dalam pengerjaan penelitian 

ini, serta meluangkan waktu untuk menemani dan membantu peneliti selama proses 

pengerjaan penelitian ini. Terimakasih membuat bahagia peneliti dengan segala 

caranya tersendiri. 
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12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha angkatan 

2012 yang juga berjuang, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini 

kepada peneliti. 

Akhir kata, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan 

segala pihak  yang terlibat di dalam penelitian ini. 

Bandung, Mei 2017 
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