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PRAKATA 

 

Puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam rangka mengikuti seminar sidang sarjana pada 

Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan judul “Studi Deskriptif 

Mengenai Work Engagement pada Perawat RSJ “X” Jawa Barat”. 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penelitian ini. Akan 

tetapi, peneliti berharap di dalam segala kekurangannya, penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi Fakultas Psikologi khususnya dan mahasiswa lain yang ingin melanjutkan 

penelitian mengenai Work Engagement. Untuk itu, peneliti terbuka atas segala kritik dan 

saran yang diberikan bagi penelitian ini.  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menerima banyak bantuan, bimbingan serta 

motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan peneliti 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Irene Prameswari E., M.Si., Psikolog sebagai Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Kristen Maranatha. 

2. Dr. Yuspendi, M.Psi., Psikolog, M.Pd. sebagai dosen wali yang senantiasa 

memberikan semangat kepada peneliti agar segera menyelesaikan penelitian ini. 

3. Gianti Gunawan, M.Psi., Psikolog sebagai dosen pembimbing utama yang selalu 

menyediakan waktu, memberikan saran, serta selalu memberikan motivasi bagi 

peneliti agar dapat menyelesaikan penelitian ini. 

4. Priska Analya, M.Psi., Psikolog sebagai dosen pembimbing pendamping yang selalu 

menyediakan waktu, pikiran serta memberikan motivasi bagi peneliti selama 

penyusunan penelitian ini. 
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5. Dra. Juliati A. S., M.Psi., Psikolog dan Indah Puspitasari, M.Psi., Psikolog sebagai 

dosen pembahas seminar yang telah banyak memberikan masukan untuk penelitian 

ini. 

6. Seluruh jajaran Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, yang 

telah membuatkan surat permohonan survey awal dan mengurus pengumpulan 

penelitian ini. 

7. Direktur RSJ “X” Jawa Barat yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan 

penelitian di RSJ yang bersangkutan serta memberikan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

8. Diklit RSJ “X” Jawa Barat yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan 

penelitian di RSJ yang bersangkutan serta memberikan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

9. Kepala Perawat “X” Jawa Barat yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan 

penelitian di RSJ yang bersangkutan serta memberikan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

10. Komite Keperawatan “X” Jawa Barat yang sudah mengizinkan peneliti untuk 

melakukan penelitian di RSJ yang bersangkutan serta memberikan informasi yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

11. Para perawat yang bekerja di RSJ “X” Jawa Barat yang sudah membantu peneliti 

untuk menjadi responden dan memberikan informasi yang terkait dengan penelitian ini 

sehingga membantu peneliti dalam penulisan latar belakang. 

12. Drs. H. Asep Kamaludin dan Hj. Dedah Jubaedah selaku orang tua, Lingga 

Rendragraha Badrukamal selaku adik, H. Dindin dan Hj. Rohaeti selaku kakek dan 

nenek peneliti yang selalu memberikan dukungan moril, semangat, dan doa kepada 

peneliti agar dapat menyelesaikan penelitian ini. 
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13. Muhammad Hidayat selaku teman dekat peneliti yang senantiasa mendukung dan 

memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. 

14. Amalia Shofiyanti, S.Psi. yang membantu mengolah data, menyemangati serta selalu 

memberikan bantuan untuk menyelesaikan penelitian ini. 

15. I Gusti Ayu Mira dan Luh Putu Puteri selaku menjadi rekan diskusi peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

16. Dila, Naris, Rosi, Ayu, Syifa, Nonon, Disha, selaku sahabat seperjuangan meraih gelar 

sarjana psikologi yang senantiasa mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian 

ini. 

17. Kakak angkatan yang selalu memberikan masukan dan bantuan dalam menyelesaikan 

penelitian ini.  

18. Teman-teman Fakultas Psikologi angkatan 2012, terimakasih atas bantuan, saran, dan 

dorongannya kepada peneliti. 

19. Semua pihak yang memberikan dukungan dan membantu peneliti selama penyelesaian 

penelitian ini tetapi tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan balasan atas segala kebaikan 

dan bantuan yang Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian berikan. Akhir kata, peneliti  

berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

 

Bandung, Mei 2017 

 

         Peneliti  

 


