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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas rahmat Tuhan YME, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini 

dengan judul “Studi Deskriptif Mengenai Tipe Work-Life Balance Pada Guru SD di Sekolah “X” 

Bandung Yang Sudah Menikah”. 

Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Skripsi pada Fakultas 

Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung. Peneliti menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan di dalam Skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti terbuka atas segala kritik dan saran 

yang diberikan bagi Skripsi ini. Peneliti berharap di dalam segala kekurangannya, Skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Psikologi khususnya dan mahasiswa lain yang ingin 

melanjutkan penelitian ini.  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menerima banyak bantuan, bimbingan serta 

motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan peneliti 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Irene P. Edwina, Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen 

Maranatha. 

2. Dra. Fifie Nurofia, Psikolog., MM. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan motivasi bagi peneliti selama 

penyusunan Skripsi ini. 

3. Ira Adelina, M. Psi, Psikolog selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan motivasi bagi peneliti selama 

penyusunan Skripsi ini. 
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4. Para Guru SD di Sekolah “X” Bandung  yang telah membantu peneliti untuk melakukan 

survei awal dan memberikan informasi yang terkait dengan penelitian ini sehingga 

membantu peneliti dalam penulisan latar belakang masalah penelitian. 

5. Orang tua dan keluarga peneliti yang telah memberikan segala dukungan, motivasi, dan 

memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh peneliti. 

6. Marsha Grasiani, Claudy Purnama, Dien Savitri, serta Yusni Mutmainna selaku teman 

seperjuangan yang senantiasa mendukung dan selalu menjadi teman diskusi selama 

penyusunan Usulan Penelitian ini. 

7. Anas, Devi, Milla, Sheren, Sherly, Vani, Angie, Puji, Fey, Anin, Reren, Tania, Itin selaku 

sahabat-sahabat peneliti yang senantiasa mendukung dan selalu menjadi teman diskusi 

selama penyusunan Usulan Penelitian ini. 

8. Semua pihak yang  yang telah mendukung, dan memberikan semangat kepada peneliti 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan dan balasan atas segala kebaikan dan 

bantuan yang Bapak, Ibu serta rekan-rekan berikan. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang memerlukannya 

 

Bandung, November  2016 

 

 

Peneliti 

 


