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KATA PENGANTAR 
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Maranatha Bandung. 
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penguji sidang tesis, yang telah memberikan masukan dan saran bagi 

penelitian ini. 

7. Bpk. Dodi Gondowarsito selaku kepala sekolah SDPN “X” Bandung, yang 
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9. Lissa Rumengan dan Advent selaku staf tata usaha Magister Psikologi 
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11. Ibunda dan ayahanda tercinta serta kedua kakak yang telah memberikan 
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13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu namanya, namun 
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