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Puji dan syukur saya -Nya, 
sehingga saya dapat menyelesaikan Adult 
Attachment Style dan Intimacy Pada Mahasiswa 

.  
Peneliti menyadari bahwa didalam proses pembuatan tugas ini, terdapat banyak pihak 

yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan. Oleh sebab itu, peneliti ingin 
menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Dr. Irene P Edwina. M. Si., Psikolog, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen 

Maranatha. 
2. Lie Fun Fun, M. Psi., Psikolog, Kaprodi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. 
3. Drs. Paulus H. Prasetya, M. Psi., Psikolog, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan pengarahan, masukkan, nasihat, dan kesabaran bagi peneliti dalam 
penyelesaian tugas ini. 

4. Missiliana Riasnugrahani, S.Psi., M.Si., Psikolog, selaku dosen wali yang telah 
memberikan dukungan dalam penyelesaian tugas ini. 

5. Dr. Yuspendi, M.Psi., M. Pd., Psikolog, selaku dosen yang telah meluangkan waktunya 
untuk memberikan arahan mengenai teori adult attachment style. 
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dalam proses penyelesaian skripsi. 

7. Staf dan petugas Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha yang telah menyediakan 
buku-buku ilmiah sebagai data yang dipakai untuk menyelesaikan tugas ini. 
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8. Mahasiswa, yang telah menyediakan waktu untuk memberikan data untuk melengkapi 
tugas.  

9. Orangtua, yang telah banyak memberikan dorongan serta dukungan secara moril maupun 
materil dengan diiringi doa agar dilancarkannya penyusunan tugas ini. 

10. Prenggy Surya Permana yang selalu hadir menemani, mendorong, dan memberi motivasi 
saat penyusunan tugas ini. 

11. Angelica Clara selaku senior yang telah memberikan arahan dan sharing mengenai teori 
adult attachment style. 

12. Elma selaku senior yang telah memberikan arahan dan sharing mengenai teknik analisis 
data. 

13. Pramodya Nabila Putri yang juga mengontrak mata kuliah skripsi yang selalu memberi 
dukungan juga sebagai tempat bertukar pemikiran dan pemahaman mengenai tugas ini. 

14. Sienny teman satu dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, bantuan serta 
semangat dalam proses penyelesaian tugas ini. 

15. Ellsa Diella, Shafa Salsabila, dan Sheila Shifa yang selalu memberi dukungan kepada 
peneliti. 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka peneliti 

mengharapkan kritik dan saran membangun dari para pembaca skripsi ini. Peneliti berharap 
skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan. 
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