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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih berkat dan 

penyertaan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Usulan Penelitian 

ini. 

Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah skripsi, dengan judul “Studi Deskriptif 

mengenai grit pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan “X” jurusan Keperawatan  di 

kota Bandung”. 

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan 
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Dalam penyusunan tugas ini, kendala yang dihadapi peneliti dapat dilalui berkat 

dukungan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Universitas Kristen Maranatha Bandung, selaku dosen wali dan dosen pembimbing 

utama dalam penelitian yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam 

mengerjakan penelitian ini, juga telah bersedia memberikan waktunya untuk 

memberikan masukan selama penyusunan penelitian ini. 

2. Listya Paramitha, M.Psi., Psikolog, selaku dosen pembimbing kedua skripsi yang 

telah bersedia memberikan waktu, perhatian, dan masukan yang berarti kepada 

peneliti selama penyusunan penelitian ini. 

3. Terima kasih  Dr. Irene Prameswari Edwina, M.Si., Psikolog dan Niluh Ayu 

vivekananda, M. Psi, Psikolog telah mengizinkan untuk memakai alat ukur grit . 
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4. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Psikologi dan staf perpustakaan Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. 

5. Terima kasih kepada seluruh responden. 

6. Keluarga tercinta, Ibu, Bapak, AA, Teteh dan Asen atas dukungan, doa, semangat agar 

peneliti dapat menyelesaikan tugas penelitian ini dengan baik. 

7. Nisa wardiyani, S.E. atas dukungan, doa, bantuan, perhatian, dan motivasi dalam tugas 

penelitian ini dengan baik. 

8. Raka, Arbi, Tauvik, Diki dan Ganjar Terima kasih atas motivasi kalian dalam 

mengerjakan tugas penelitian ini 

9. Fajar, Sabtio, Firas, Firdhan, Bunga, Susan, dan teman-teman seperjuangan psikologi 

2010 yang telah memotivasi dalam segala hal. Terima kasih dukungan kalian dalam 

mengerjakan tugas penelitian ini. 

 Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat 

disebutkan secara satu per satu. Peneliti berharap agar rancangan penelitian ini dapat berguna 

bagi pihak-pihak terkait. 
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