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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang selalu 

memberikan kekuatan, pertolongan, dan berkat yang luar biasa hingga akhirnya peneliti 

dapat merampungkan penyusunan tesis dengan sebaik-baiknya. Tesis ini diajukan untuk 

memenuhi syarat guna menyelesaikan mata kuliah Tesis di Fakultas Magister Profesi 

Psikologi Universitas Kristen Maranatha.  

Penelitian ini menemui banyak kendala, namun berkat bantuan dari berbagai 

pihak, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu ijinkanlah peneliti 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Universitas Kristen Maranatha dan Dosen Pembimbing Utama yang telah 

memberikan bimbingan, saran, serta masukan dalam pengerjaan tesis ini. Terima 

kasih atas kesabaran, motivasi dan semangat yang telah Ibu diberikan.  

2. Dr. Yuspendi. M.Psi., Psikolog, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Magister 

Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang telah meluangkan waktu untuk 

mengadakan kelas UP dan Tesis Terkendali, memonitor, memberikan masukan, 

saran, dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini serta dosen yang telah 

membantu banyak masukkan mengenai alat ukur dan menajamkan penelitian ini. 

3. Dra. Endeh Azizah, M.Si., Psikolog Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang 

telah memberikan bimbingan, saran, serta masukan dalam pengerjaan tesis ini. 

Terima kasih banyak atas pengertian, kesabaran, motivasi dan semangat yang telah 

Ibu berikan. 
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4. Drs. Paulus H. Prasetya., M.si., Psikolog Selaku dosen yang telah memberikan 

banyak masukan dalam pengerjaan tesis ini, serta selalu memberikan motivasi. 

Terima kasih banyak atas pengertian, kesabaran, motivasi, waktu luang, dan 

pengajaran hidup yang telah Bapak berikan.  

5. Dosen-dosen pengajar Magister Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang telah 

memberikan bekal ilmu dan keterampilan kepada peneliti selama menjalani 

perkuliahan. 

6. Kepada Kepala Sekolah Dasar “X” yang telah bersedia mengizinkan peneliti untuk 

mengadakan penelitian, memberikan data-data yang diperlukan peneliti.  

7. Para guru dan wali kelas Sekolah Dasar “X” khususnya kelas dua dan tiga yang 

telah bekerja sama, memberikan data-data yang peneliti butuhkan, ikut memantau 

anak di kelas selama mengikuti pelatihan. 

8. Orang tua dan anak-anak yang menjadi responden penelitian ini, terima kasih atas 

kesediaannya meluangkan waktu mengikuti sesi pelatihan. 

9. Para staf administrasi Program Magister Psikologi Universitas Kristen Maranatha 

yang selalu sigap menanggapi pertanyaan peneliti terkait urusan tata usaha, dan 

selalu membantu keperluan administrasi.  

10. Teman-teman Magister Profesi Psikologi angkatan XV : Stephanie, Vinsen, Stella, 

Linda, Tika, Rusli, Gian, Esthri, Devy, Angga, Kristania Nyonyo, Ayudia, dan 

Wayan. Terima kasih atas semangatnya, kekompakannya, kerja sama dan 

perjuangan dari awal sampai akhir.  

11. Mama dan Papa tercinta, terima kasih banyak selalu menyayangi dan mendukung 

untuk bisa menempuh pendidikan S2, dengan berbagai cara mengusahakan anaknya 

mendapatkan pendidikan yang terbaik.  
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12. Kakak-kakak tersayang : Feli & Ruddy, Felix & Mia, anak-anak yang cerdas 

Zaneta, Jesslyn dan Joy, serta keluarga besar peneliti yang tidak bisa peneliti 

sebutkan satu per satu yang telah membantu, memberikan dukungan, senantiasa 

mendoakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. 

13. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menghibur peneliti, tempat mencurahkan suka 

duka, dan selalu memberikan semangat kepada peneliti : Hovi, Mila, Metha, Tessa, 

Aciet, Reny, Erick.  

14. Teman seprofesi yang banyak memberikan masukan, membagi informasi, dan 

tempat berdiskusi yang menyenangkan dalam pengerjaan tesis ini : Ria, Selly, 

Lauren, Vannie, Dessi, Vicky, Stefanus, Nathania, Clara, dan Grace. 

15. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat disebut satu per satu namanya, namun 

sangat besar pengaruhnya bagi penyusunan tesis ini, terima kasih dan Tuhan yang 

akan membalas kebaikan kalian semua. 

Peneliti berharap semoga Tuhan Yesus Kristus yang akan membalas segala 

kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhir kata dengan segala 

keterbatasan yang dimiliki dan dengan kerendahan hati, peneliti memohon maaf serta 

terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya. 

Demikianlah kata pengantar dari peneliti, besar harapan peneliti bahwa penelitian ini 

dapat memberi masukan yang berguna bagi pembaca. 
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