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KATA PENGANTAR 

 

      Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat – Nya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kontribusi Dukungan Orang Tua terhadap Tahapan – 

Tahapan Orientasi Masa Depan di Bidang Pendidikan pada Siswa/i Kelas XII SMA “X” Kota 

Bandung”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menempuh sidang sarjana di Fakultas 

Psikologi Universitas Kristen Maranatha. 

      Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun penelitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan dan masih jauh dari sempurna, tetapi peneliti berusaha untuk tetap dapat menyusun 

penelitian ini dengan sebaik–baiknya. Saran dan kritik pun sangat diharapkan guna 

memperbaiki dan menyempurnakan peneliti ini serta menambah wawasan peneliti khususnya 

dalam kegiatan menyusun laporan di masa yang akan datang. 

      Dalam melakukan penelitian ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, 

dukungan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Dr. O. Irene P. Edwina, M.Si., Psikolog selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Maranatha sekaligus dosen wali untuk peneliti. 

2. Lie Fun Fun, M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan 

banyak waktunya untuk membimbing peneliti dan mengajarkan segala hal berkaitan 

dengan penelitian. Terima kasih atas saran, masukkan dan perhatian yang diberikan 

kepada peneliti. 

3. Stella Sriwulandari, S.Psi selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dan mengajarkan segala hal 

berkaitan dengan penelitian dan atas kesabarannya.  



 
 

4. Kepala Sekolah SMA “X” Kota Bandung, yang sudah memberikan izin bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian di SMA “X” Kota Bandung. 

5. Guru BK SMA “X” Kota Bandung, yang sudah bersedia membantu memberikan 

informasi mengenai siswa-nya dan memfasilitasi peneliti dengan pihak sekolah sampai 

dengan telah selesai dilakukan pengambilan data untuk kebutuhan penelitian ini. 

6. Siswa-siswi kelas XII angkatan 2016 di SMA “X” Kota Bandung, yang sudah bersedia 

menjadi narasumber untuk survey awal sekaligus responden pada penelitian ini. 

7. Ibu, Bapak, dan adik-adik (Karina dan Anggita) atas dorongan semangat, doa, kasih 

sayang serta dukungan yang luar biasa untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan 

penelitian ini. 

8. Saudara – saudara tersayang, Nadila, Ayu, Raisha, Kemal, Adri, dan Devin. 

9. Kepada Mas Wira atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam 

menyusun penelitian ini. 

10. Sahabat – sahabat terbaik Bunga Febmisya, Dian Oktasa, Ankita Indah, Aulia Rahma 

Yuginastiti, atas sharing dan semangatnya kepada peneliti. 

11. Dan, kepada penulis terdahulu Stella Aldora (2005), Dwi Anandiya (2006), dan Tami 

(2008) atas ide-ide yang diberikan melalui karya tulis yang dihasilkan. 

 

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan 

dalam bidang Psikologi di Indonesia. 

 

Bandung, Oktober 2016 
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