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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya peneliti 

dapat menyelesaikan penelitian ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan, yaitu skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. 

Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara flow dan self-efficacy pada 

mahasiswa Prodi Psikologi Universitas “X” Bota Bandung. Selama penyusunan penelitian 

ini, peneliti selalu berharap dapat memberikan hasil yang terbaik, walaupun tak dapat 

dipungkiri pastilah tidak sempurna. Dalam usaha mewujudkan hal tersebut, tentunya peneliti 

banyak memeroleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, 

peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Maranatha Bandung. 

2. Ira Adelina, M.Psi., Psikolog, selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing, 

mendorong, dan memberikan semangat kepada peneliti sehingga dapat menyusun 

menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 

3. Mahasiswa semester 5 dan 7 Prodi Psikologi Universitas “X” Kota Bandung yang telah 

bersedia untuk menjadi responden. 

4. Dinda Lydiana dan Hervie Wilda Dwika R. sebagai senior yang memberi semangat, 

membantu, membimbing, dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan penelitian ini. 

5. Arnina Alice Saputro, Zsazsa Caesar, Jocelin Wena Sasanajaya, Sabbiha Auliana, 

Stephanie Andamari, Valencia Yang, Yulita Anggelia, Neysha Arethusa, Neva Alyya 

Davita, dan Anggi Wulandari Sinuhaji sebagai teman-teman yang selalu memberikan 

dukungan, saran, dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan penelitian ini. 
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6. Orangtua peneliti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat selama penyusunan 

penelitian ini. 

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran 

penyusunan penelitian ini. 

Peneliti menyadari bahwa proposal penelitian ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, 

sebelumnya peneliti juga ingin memohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam 

proposal ini. Segala bentuk kritik dan saran akan diterima dengan hati yang terbuka sebagai 

bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan peneliti di masa yang akan datang. Akhir 

kata, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang 

memerlukannya. 

 

Bandung, November 2018 
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