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PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN 

 

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini. 

Nama  : L. Ansella.Barus 

NRP  : 0830115 

Fakultas : Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

 

Menyatakan bahwa laporan penelitian ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri 

dan bukan duplikasi dari orang lain. 

Apabila pada masa mendatang diketahui bahwa pernayatan ini tidak benar adanya, saya 

bersedia menerima sanksi yang diberikan dengan segala konsekuensi sesuai dengan peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional RI NO. 17 Tahun 2010. 

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

Bandung, 04 Mei 2016 

 

 

 

 

( L. Ansella. Barus) 
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PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN 

 

Dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

 Nama  : L. Ansella. Barus 

 NRP  : 0830115  

 Fakultas : Psikologi Universitas Kristen Maranatha 

Menyatakan bahwa : 

1. Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Kristen Marantha  Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exlusive 

Royalty FreeRight)  atas karya ilmiah saya yang berjudul : 

“STUDI DESKRIPTIF MENGENAI ACADEMIC ADJUSTMENT PADA 

MAHASISWA  ANGKATAN 2015 DENGAN KURIKULUM KKNI DI 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS “X” BANDUNG. 

2. Universitas Kristen Maranatha Bandung berhak untuk menyimpan, mengalih 

mediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data 

base),mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya dalam bentuk soft 

copy untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 

3. Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen 

Maranatha Bandung, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak 

Cipta dalam Karya Ilmiah saya ini. 

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Bandung, 04 Mei 2016 

 

 

 

 

(L. Ansella. Barus) 
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KATA PENGANTAR 

Salam Damai Sejahtera, 

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas penyertaan 

dan bimbinganNya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Studi deskriptif mengenai Academic Adjusment pada mahasiswa angkatan 2015 dengan 

kurikulum berbasis KKNI di Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung ” disusun sebagai 

salah satu syarat untuk menempuh sidang sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekuarangan dan 

keterbatasan dalam penyusunannya. Oleh karena itu peneliti mengharapkan masukan dan 

kritik guna memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini. Peneliti pun berharap agar 

skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada rekan – rekan mahasiswa di Fakultas Psikologi 

Universitas Kristen Maranatha dan masyarakat luas pada umumnya. 

Penyusunan skripsi ini dapat mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan rasa hormat, penulis ingin 

mengucapkan rasa terima kasih yang ditujukan kepada : 

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

Maranatha Bandung. 

2. Dr. Carolina Nitimihardjo, sebagai dosen pembimbing utama yang telah banyak 

membantu dan memberikan masukan yang membangun sampai akhirnya saya dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, dukungan dan 

dorongannya. 

3. M. Yuni Megarini C, M.Psi., Psikolog sebagai dosen pembimbing II dalam penyusunan 

skripsi ini. Terima kasih atas dorongan, masukan, perhatian dan kepeduliannya dalam 

membimbing saya sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Seluruh Dosen dan petugas Tata Usaha Fakultas Psikologi atas bimbingan dan 

arahannya. 

5. Kedua orang tua saya, mamah, papah, suami saya tercinta Kapten Infanteri Doni 

Fransisco, anak - anak saya tersayang mas Darrend dan Adek Nadine , abang, dan adik 

– adik saya tersayang. Terima kasih atas doa, masukan, dukungan, bantuan dan 

perhatiannya baik secara moral maupun moril. 

6. Seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2015 yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk bekerjasama dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat selesai. 

7. Sahabat-sahabat saya, Mba Tania Yudha Airlangga, Mba Lia Rommy, Terima kasih 

untuk dukungan, bantuan dan semangat yang diberikan kepada saya. 

 

 

 

Bandung,   Juni 2016 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 


