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KATA PENGANTAR 

 

 Segala ucapan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang 

senantiasa menyertai saya dalam menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah 

ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu, berkat serta kasih-Mu 

yang tidak pernah terputus. Tangan-Mu yang selalu turut bekerja dalam 

pengerjaan tugas akhir ini, sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik dan 

tepat pada waktunya.  

 Pada kesempatan ini, tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah senantiasa memberikan bantuan, bimbingan, 

semangat dan juga dorongan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan: 

 Dr. Yuspendi, M.Psi., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Maranatha. 

 Drs. Paulus H. Prasetya, M.Si., psikolog selaku dosen mata kuliah Usulan 

Penelitian Lanjutan yang telah memberikan materi perkuliahan dengan 

sangat detil dan jelas serta memberikan banyak arahan, motivasi, dan 

inspirasi kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

 Dr.Irene P.Edwina,M.Si.,Psik selaku dosen pembimbing pertama dan Kak 

Cakrangadinata,M.Psi.,Psik yang dengan kasih dan kesabarannya selama 

proses penyusunan telah membimbing, telah banyak memberikan waktu, 

masukan, dan senantiasa memberikan semangat, dorongan pada saya 

untuk segera menyelesaikan Usulan Penelitian ini. 
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 Ira Adelina, M.Psi., Psikolog selaku dosen wali yang tak henti-hentinya 

memberikan dorongan dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan 

Usulan Penelitian ini. 

 Staf Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang 

telah membantu dalam membuat surat menyurat dan administrasi yang 

diperlukan untuk keperluan seminar dan sidang skripsi. 

 Ira Terahadi, Ceni Harliman, Muhammad Irvan terimakasih banyak buat 

kalian yang sudah banyak membantu Vern. Memberikan motivasi, 

dorongan, semangat tak henti, dan selalu menemani dalam situasi sulit 

Vern, selalu siap sedia membantu dalam proses Vern mengerjakan Usulan 

Penelitian ini. Bersyukur memiliki  teman baik seperti kalian, Tuhan 

Yesus selalu memberkati kalian  

 Kepala Sekolah Luar Biasa “X” yang telah memberikan izin pada saya 

untuk melakukan penelitian serta memperoleh banyak informasi berguna 

dalam menyelesaikan penyusunan Usulan Penelitian ini. 

 Papi, mami, dan dhe2 tersayang terimakasih untuk kalian yang selalu 

mendoakan, kalian yang terus memberikan semangat, kasih sayang dan 

sangat mendukung Vern dalam perkuliahan, Vern sangat mencintai 

kalian 
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