
STUDI DESKRIPTIF MENGENAI PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

PADA REMAJA (16-18 TAHUN) DI PANTI ASUHAN “X” KOTA 

BANDUNG 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk menempuh sidang sarjana pada Fakultas Psikologi  

Universitas Kristen Maranatha 

 

Oleh: 

NOVITA INDAH FITRIYANI 

NRP: 0933059 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG  

2017 



 

                                                                              iii           Universitas Kristen Maranatha 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulilah, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas 

ridho-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Skripsi dengan 

judul “Studi Deskriptif Mengenai Psychological Well-Being pada Remaja di Panti 

Asuhan “X” Kota Bandung”. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi 

persyaratan kelulusan dari tugas akhir Skripsi pada Fakultas Psikkologi Universitas 

Kristen Maranatha di Kota Bandung. 

Dengan segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan, informasi, dan pengalam, 

peneliti menyadari sepenuhnya dalam penelitian ini masih banyak kekurangan oleh 

karena itu peneliti terbuka akan kritik maupun saran yang bersifat membangun guna 

mengoreksi kesalahan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dan dapat berguna 

bagi penulis di masa yang akan datang. 

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak sekali 

bantuan dan dorongan saat menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menysun 

penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan 

rasa terima kasih kepada: 

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

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

2. Dra. Kuswardhini., M.Psi., Psikolog, selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan 

mengajarkan bagaimana teknis penyusunan penelitian, memberikan feedback 
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serta memberikan dorongan semangat kepada peneliti agar dapat 

menyelesiakan penelitian ini dengan baik. 

3. Tery Setiawan., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan mengajarkan 

bagaimana teknis penyusunan penelitian, memberikan feedback serta 

memberikan dorongan semangat kepada peneliti agar dapat menyelesiakan 

penelitian ini dengan baik. 

4. Pengurus, Orang tua dan Remaja Panti Asuha “X” Kota Bandung atas 

kesediaannya memberikan informasi. 

5. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Kristen 

Maranatha yang sudah membantu peneliti mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan untul menyelesaikan tugas akhir skripsi. 

6. Kedua orang tua yang selalu memberikan kasih sayang kepada peneliti yang 

senantiasa mendoakan dan selalu memberikan dukunga baik moril maupun 

materil. 

7. Adik-adik Ita, Ica dan Rusy yang telah memberikan dukungan dan menemani 

peneliti selama pengerjaan tugas akhir skripsi. 

8. Teman-teman Elia, Rizky, Fristi, Meigi, Jelita, Angga, Rian Dan Afry yang 

memberikan dukungan, semangat dan bantuan kepanada peneliti dalam 

menyelesaikan tugas akhir mata kuliah skripsi. 

9. Semua pihak yang telah membantu penyusunan penelitian ini yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 
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Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada semua pihak yang 

telah membantu peneliti dan semoga tuugas akhir mata kuliah skripsi ini dapat 

berguna bagi semua pihak yang membaca khususnya rekan-rekan di Fakultas 

Psikologi. 

Bandung, Mei 2017 
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