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PRAKATA 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan anugerah-

Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. 

Penelitian ini disusun unutk memenuhi tugas akhir mata kuliah Usulan Penelitian di Fakultas 

Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Dalam penelitian ini, peneliti membahas derajat 

Psychology Well-Being pada Ibu dari anak Down Syndrome yang ada di Kota Bandung. 

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan di dalam rancangan 

penelitian ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat bagi 

peneliti untuk menyusun penelitian selanjutnya. Berbagai kendala yang dihadapi peneliti 

dapat dihadapi berkat dukungan dari berbagai pihak, karena itulah pada kesempatan ini, 

peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Dr. Irene Prameswari, M.Si.,Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Maranatha. 

2. Drs. R. Sanusi Soesanto, M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing utama dan Trisa 

Genia C. Z., M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

memberikan dukungan, semangat serta masukan-masukan kepada peneliti dalam 

menyelesaikan rancangan penelitian ini. 

3. Gietha Diane P. Manalu, S.E. yang selalu menyebut nama peneliti dalam doa-doanya. 

Tuhan memberkati selalu! 

4. Ompung, Bunda serta keluarga yang selalu mendoakan dan menemani peneliti dalam 

pengerjaan rancangan penelitian ini, sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati selalu! 

5. Bellatrik Martina, Bonita Lee, Ditta Indira selaku sahabat yang selalu memberi 

semangat dan selalu mengingatkan peneliti akan deadline penelitian ini.  
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6. Psikologi, Univesitas Kristen Maranatha angkatan 2012. Terima kasih untuk 

kebersamaannya. 

7. Para ibu responden dan anak-anaknya. Terima kasih atas segala pengalaman, 

pembelajaran serta bantuan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati 

apa yang dilakukan. 

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat 

disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak/Ibu dan saudara/I 

sekalian. 

Akhir kata, peneliti berharap agar rancangan penelitian ini dapat berguna bagi seluruh 

pihak yang terkait. 

Bandung, Mei 2018 
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