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Narkotika Nasional. 



ix

8. Bapak Stephen Vincent, S.Psi, M.K. selaku Assisten Direktur Yayasan 

Breakthrough Missions Indonesia (YBMI) yang telah memberikan ijin ke-

pada peneliti untuk melaksanakan uji coba (try out) alat ukur dukungan 

sosial dan kesejahteraan psikologis kepada residen yang menjalani proses 

pemulihan rehabilitasi kecanduan narkoba di Yayasan Breakthrough Mis-

sions Indonesia (YBMI), Sentul City-Bogor. 

9. Hety Yunawati, yang selama ini memberikan dukungan dan menemani 

penulis di dalam penyusunan skripsi ini baik saat susah dan senang. 

Mungkin tanpa bantuan kamu, aku tidak bisa untuk menyelesaikan kuliah 

tepat waktu. You are special person in my life. 

10. Segenap teman-teman seperjuangan Psikologi angkatan 2007 Universitas 

Esa Unggul (deni, reka, alfan, agung nugraha, trison, aji, widi, kevin, 

reyner, grace, ayu, ica, dila, rena, prima, olvi, amirah, dea, dini, yunita, 

madu, kartika, yuli, ajeng, dinda, cika, septia, martina, melati, dll) yang 

mana selama ini memberikan perhatian, kepercayaan, dukungan, dsb ke-

pada penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi. Kekompa-

kan, kebersamaan, susah, senang, toleransi, empati, pertolongan, dsb yang 

telah dilalui selama perkuliahan merupakan masa-masa yang berharga dan 

penulis sangat bangga karena mempunyai sahabat seperti kalian.  



x

11. Deny Surya, S. Psi. yang selama ini memberikan dukungan, kepercayaan, 

dan mengajarkan saya SPSS serta menginterpretasikannya sehingga penu-
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