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PRAKATA 
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WELL-BEING PADA REMAJA PANTI ASUHAN “X” BANDUNG. 
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banyak waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti dengan 
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meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada peneliti 

dengan penuh kesabaran; 
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membimbing semasa perkuliahan; 
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5. Remaja Panti Asuhan “X” Bandung yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk 

berpartisipasi sebagai responden penelitian. 
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7. Pihak Kesejahteraan Bangsa dan Politik yang telah memberikan surat rekomendasi 

penelitian; 

8. Pihak Dinas Sosial yang telah membantu mengizinkan pengambilan data di Panti Asuhan 

“X” Bandung; 

9. Staff Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha yang telah membantu dalam 

peminjaman buku-buku referensi yang dibutuhkan saat penyusunan Skripsi ini; 

10. Orang tua tersayang Bapak Nehru Budisantoso dan Alm Ibu Euis Rochaeni atas segala 

kasih sayang dan dukungan yaitu doa, pengorbanan dan segala yang tiada henti mengalir; 

11. Kakak dan adik tersayang Utami Putri Punjung Sari, Miranti Puji Adiningsih, Triratri 

Talenta Wirayanti dan Naomi Kinanti Asta Budi yang terus menerus memberikan doa 

serta semangat untuk peneliti; 

12. Teman dekat peneliti Rinella Chirilda Elgi yang telah membantu dalam penelitian dan 

terus menerus memberikan doa dan semangat untuk peneliti; 

13. Sahabat Thomas Simanjuntak, Elisa Carolina Jean M, Cindy Natania, Bima Kusuma, Gea 

Kersaning Gusti, Tiffani Aginta Putri Tarigan, Seizhar Hadi Putera yang telah bersama-

sama berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini dengan menemani serta membantu 

peneliti; 
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Pratiwi yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada peneliti untuk 

menyelesaikan penulisan Skripsi ini; 

15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Psikologi Univesitas Kristen Maranatha angkatan 

2012 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, bersama kita belajar untuk sebuah cita-

cita dan mendukung satu sama lain; 

16. Teman-teman sewaktu sekolah Cindy Gabrella, Noven Syamsul yang telah memberikan 

dukungan kepada peneliti dari jauh. 
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 Akhir kata, peneliti berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-
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