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KATA PENGANTAR 

Bismillaahirrahmanirrahiim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillahirabbi’alamin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan 

kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul, “STUDI DESKRIPTIF MENGENAI 

GAMBARAN POST TRAUMATIC GROWTH (PTG) PADA WANITA 

PENDERITA KANKER PAYUDARA PASCA MASTEKTOMI DI 

BANDUNG CANCER SOCIETY (BCS)”.Shalawat dan salam terlimpahkan 

kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya serta pengikutnya 

sampai akhir zaman. Berikut merupakan uraian sistematika penulisan dalam 

skripsi ini : 

 BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang dilakukannya 

penelitian mengenai Post Traumatic Growth pada penderita kanker payudara, 

identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian. 

 BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan sejumlah konsep yang berkaitan 

dengan Post Traumatic Growth yang terdiri dari pengertian, faktor-faktor Post 

Traumatic Growth, dan proses terjadinya Post Traumatic Growth. Terdapat pula 

penjelasan mengenai kanker payudara, kerangka pikir dan skema kerangka pikir. 

 BAB III Metodologi Penelitian, bab ini berisi penguraian mengenai 

rancangan penelitian, variabel penelitian, alat ukur, uji validitas dan reliabilitas, 

populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

 BAB IV Hasil dan Pembahasan, menguraikan mengenai pengolahan 

data-data yang telah terkumpul dari penelitian yang dilakukan. Data yang 

terkumpul antara lain gambaran umum subjek penelitian dan menguraikan 

mengenai gambaran umum dari faktor-faktor Post Traumatic Growth. 

 BAB V Simpulan dan Saran, pada bagian simpulan berisi kesimpulan 

yang dibuat berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-
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bab sebelumnya. Sedangkan pada bagian saran berisi saran-saran untuk keperluan 

peneliti selanjutnya serta saran kepada subjek penelitian. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat 

diharapkan bagi peneliti. Alhamdulillah berkat bantuan, bimbingan dan dorongan 

yang tiada hentinya dari berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Bandung, Agustus 2015 
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