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 Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 

bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian dengan judul “Studi 

Deskriptif Mengenai Explanatory Style pada Perwira TNI Komando Daerah Militer ‘X’ yang 
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untuk melakukan penelitian di Satuan-Satuan dibawah Komando Daerah Militer “X” 

yang memiliki Perwira yang akan menghadapi masa pensiun dan memberikan informasi 

yang berguna untuk melengkapi penelitian ini. 
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7. Kepala/Komandan dari 11 Satuan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk 

melakukan penelitian di Satuan yang dipimpin serta memberikan izin untuk menyebarkan 

kuesioner kepada perwira yang akan memasuki masa pensiun. 

8. Perwira TNI Komando Daerah Militer “X” yang akan memasuki masa pensiun yang telah 

bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 

9. Kedua orangtua dan keluarga peneliti yang selalu memberikan dukungan, baik moril 

maupun materil selama penyusunan penelitian ini. 

10. Clara Aghita S., S.Psi, Jessica Saputri, S.Psi, dan Ida Ayu, S.Psi yang terus 

mengingatkan, memberikan dukungan, dan meluangkan waktunya untuk membantu 
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telah memberikan semangat kepada peneliti. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun 

tidak langsung telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tuigas ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan-

kekurangan. Saran dan kritik yang diberikan akan dengan senang hati peneliti terima untuk 
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