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KATA PENGANTAR 

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa’Attaala atas 

berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Penulisan Proposal Penelitian dengan tepat waktu. 

Peneliti menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga dalam 

menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Maranatha dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak sekali arahan dan 

bimbingan kepada peneliti, memberikan bantuan terkait alat ukur serta selalu mau 

menyediakan waktunya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal 

penelitian tepat waktu.  

2. Ni Luh Ayu V, M.Psi., Psikolog selaku dosen yang memberikan bantuan terkait alat ukur 

dan memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. 

3. Guru-guru SMA Negeri “X” Kota Bandung yang mau membantu peneliti memberikan 

keterangan terkait Atlet PPLP Jawa Barat di SMA Negeri “X” Kota Bandung 

4. Atlet PPLP Jawa Barat di SMA Negeri “X” Kota Bandung selaku partisipan yang mau 

membantu peneliti memberikan keterangan untuk kepentingan menyelesaikan penelitian 

ini. 

5. Papa, Mama, Rulla, Jihan, dan Rasya yang telah memberikan dukungan serta doanya 

kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. 

6. Nadzira Mieky Lezhia selaku sahabat baik peneliti yang selalu memberikan bantuan, 

dukungan, dan semangat serta selalu bersedia untuk mendengarkan keluh kesah peneliti.  
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7. Audina, Amanda, Aya, Farah, Ilfa, Raenissa, Tasha, Tharifa, Shafa, selaku teman peneliti 

yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan mendengarkan keluh kesah peneliti 

selama menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini.  

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu peneliti dalam 

menyelesaikan penulisan proposal penelitian.  

 

Peneliti  menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih jauh 

dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti terbuka akan kritik serta saran guna mengoreksi 

kesalahan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penyelesaian proposal penelitian ini. 
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