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KATA PENGANTAR 
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dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan outline penelitian ini yang berjudul “Studi 

Deskriptif Mengenai Tipe Iklim Sekolah yang Dipersepsi Oleh Guru di Sekolah Dasar Alam 

Bandung”. Outline penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh siding 

Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

 Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan outline 

penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan pembaca untuk memberikan 

kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan penulisan outline penelitian ini. Peneliti 
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Psikologi khususnya bagi mahasiswa lain yang ingin melanjutkan penelitian ini. 

 Selama menyusun penelitian ini, peneliti mengalami banyak hambatan dan kesulitan, 

tetapi hal tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. 
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penyusunan Skripsi ini. 

3. Destalya Anggrainy M. P., S.Psi., M.Pd. selaku dosen pembimbing pendamping yang 

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

selama penyusunan Skripsi ini. 
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4. M. Yuni Megarini C., M.Psi., Psikolog selaku konsulen yang telah banyak membantu 

memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan yang berguna bagi peneliti 

untuk menyelesaikan Skripsi ini. 

5. Kepala sekolah dan para guru di Sekolah Dasar Alam Bandung yang telah 

memberikan izin dan membantu peneliti dalam hal pengambilan data. 

6. Kedua orangtua peneliti yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan moril, dan 

memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh peneliti. 

7. Tiffani, Puspa, Maria, Yusni, Verin, Rizky, Karin, Hajeng, Febri, selaku teman-teman 

terdekat peneliti yang senantiasa mendukung dan selalu menjadi teman diskusi selama 

penyusunan Skripsi ini. 

8. Bayu Agung Baskara selaku orang terdekat peneliti yang telah setia mendampingi dan 

memberi semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

9. Thomas Gabe selaku teman peneliti yang telah memberikan banyak bantuan, saran, 

dan motivasi kepada peneliti selama penyusunan Skripsi ini. 

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Psikologi Univesitas Kristen Maranatha yang 
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 Semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan balasan atas segala kebaikan 
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