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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 

skripsi yang berjudul “Studi Deskriptif mengenai Tipe-Tipe Iklim Sekolah pada guru Sekolah 

Dasar ‘X’ Bandung”. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan sehingga jauh dari kesempurnaan. Semoga penelitian ini dapat berguna untuk 

pengembangan akademis. 

Dalam penyusunan rancangan penelitian ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan 

serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

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

Kristen Maranatha yang saya hormati, yang telah memimpin fakultas dan kegiatan 

pembelajaran selama masa perkuliahan saya. 

2. Dr. Irene Tarakanita., Psikolog selaku pembimbing utama yang telah memberikan 

saran, masukan, dan kritik yang membangun serta meluangkan waktunya untuk 

membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. 

3. Maria Yuni Megarini C., M.Psi., Psikolog selaku pembimbing pendamping yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian ini, memberikan masukan-masukan yang berharga terhadap peneliti, serta 

tidak pernah lelah memberikan semangat kepada peneliti. 

4. Para guru Sekolah Dasar’X’ Bandung yang terlah bersedia meluangkan waktu dan 

informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini. 
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5. Papa, Mama, S. Yosua, S. Marvel, Yeheskia, serta keluarga besarku tercinta, terima 

kasih atas kasih sayang, doa, pengertian, dukungan serta semangat yang kalian berikan 

kepada peneliti setiap harinya. 

6. Teman-teman sesama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha khususnya 

Yuli, Ka Leni, Ervia, Ci Hana, dan Ci Theo. Terima kasih atas dukungan dan 

semangatnya serta berbagi dalam suka dan duka dalam penelitian ini. 

7. Semua rekan dan pihak yang telah membantu dan memberi dukungan pada peneliti yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Semoga saran, dukungan, dan arahan yang telah diberikan menjadi amal ibadah bagi 

keluarga, bapak, ibu, serta rekan-rekan sehingga memeroleh balasan yang lebih baik dari Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Terima Kasih. 

       Bandung, Mei 2017 
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