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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat 

rahmat, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Hubungan antara 

social support dan subjective well-being pada waria yang berada pada Komunitas Srikandi 

Pasundan di Kota Bandung”. Tujuan dibuatnya karya tulis ini adalah untuk menempuh mata 

kuliah Penelitian Proposal Skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Selain 

itu, untuk melatih pola pikir peneliti dalam tata cara penelitian yang baik dan benar. 

Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menyadari masih memiliki banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca atas penelitian 

ini. Terselesaikannya penelitian ini pun tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, peneliti ingin berterima 

kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terkait yaitu: 

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

Kristen Maranatha 

2. Lie Fun Fun, M.Psi., Psikolog selaku Kepala Program Studi Fakultas Psikologi 

Maranatha 

3. Ka Yan, M.Psi., Psikolog selaku Koordinator Mata Kuliah Skripsi  

4. Fundianto, M.Psi., Psikolog, selaku pembimbing utama penelitian skripsi ini 

5. Kedua orangtua, kakak dan adik-adik penulis. Terimakasih untuk doa, dukungan, dan 

materi yang telah diberikan

6. Komunitas Srikandi Pasundan yang telah bersedia menjadi narasumber dan 

memberikan izin dalam pengambilan data 
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7. Teman-teman seperjuangan Therecia Vidya, Gendis Purborini, Putra Surya, Regina 

Sarassati, IDM Laksmitha, Kezia Karina M, Raksa Ragana, Indra D, dan teman-teman 

lainnya yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian ini berjalan, terima 

kasih telah mau bertukar pikiran dan informasi dengan peneliti selama ini. 

8. Teman-teman Pak Fundis’s squad yang telah memberikan dukungan dan bertukar 

pikiran selama bimbingan berlangsung  

9. Teman-teman dari unit kegiatan Resimen Mahasiswa Kompi – A yang telah 

memberikan semangat kepada peneliti selama ini 

10. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti  

11. Dan untuk orang-orang yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu  

Skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari 

orang-orang tersebut. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberkati dan memberikan 

perlindungan. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi 

kemajuan bidang psikologi sosial khususnya. Terima kasih dan Tuhan Memberkati. 
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