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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan 

penyertaannya, saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah 

“Hubungan  Antara Gratitude dan Subjective Well-Being pada Mahasiswa KKNI Fakultas 

Psikologi Universitas “X” Bandung”. Penelitian ini mungkin masih memiliki banyak 

kekurangan sehingga saya merasa masih harus banyak belajar untuk menyempurnakan 

penelitian ini.  

 Dalam proses pengerjaan penelitian ini saya mendapatkan banyak batuan dari berbagai 

pihak. Tanpa bantuan dan dukungan yang mereka berikan, mungkin penelitian ini tidak 

mungkin akan sejauh ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan saya kesanggupan untuk menyelesaikan 

penelitian ini.  

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

Kristen Maranatha yang memberikan kemudahan selama penulis menempuh studi 

sebagai mahasiswa KKNI. 

3. Dra. Sianiwati S. Hidayat, M. Si., Psikolog selaku dosen pembimbing utama yang selalu 

memberikan masukan, membantu memecahkan masalah, dan menyediakan waktu 

untuk memeriksa penelitian saya.  

4. Rina Ruth Polla M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing pendamping yang 

memberikan dorongan kepada saya agar dapat segera menyelesaikan penelitian ini. 

5. Kedua orangtua saya yang selalu memberikan dukungan, baik dalam bentuk fisik 

maupun psikis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu. 
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6. Stefanus Arista selaku teman yang selalu membantu saya untuk memahami bahan 

penelitian saya dan juga memberikan banyak bantuan dalam pengolahan statistik pada 

penelitian saya. 

7. Yohana Irma dan Ericko Pramudita selaku teman yang banyak memberikan dukungan, 

bantuan, dan hiburan di hari-hari terakhir sebelum deadline pengumpulan skripsi. 

8. Frisca Sugita dan Asri Puspa Fardini selaku teman yang selalu hadir memberikan 

dukungan, celotehan, dan hiburan selama pengerjaan penelitian ini.  

9. Kepada semua responden yang ikut berpartisipasi pada penelitian ini. 

 

 Bandung, Mei 2017 

 

           Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


