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KATA PENGANTAR 

 

 Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Deskriptif Mengenai Kecemasan 

Akademik pada Mahasiswa yang Mengontrak Mata Kuliah Usulan Penelitian lebih dari satu 

kali di Fakultas Psikologi Universitas “X” Bandung”. Adapun skripsi ini disusun untuk 

memenuhi tugas mata kuliah Skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha 

Bandung. 
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Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak sekali mendapatkan bantuan dan 

dorongan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menyusunnya. Pada kesempatan ini, 

peneliti ingin sekali mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada : 

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

Universitas Kristen Maranatha. 

2. Dra. Sumiarti Soemarno, psikolog selaku pembimbing pertama yang selalu 
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3. Stephanie D. Lesmana., S.Psi selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan 

banyak waktunya untuk memberikan masukan, dukungan, dan saran sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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memberikan pengajaran dan masukan kepada peneliti untuk melakukan suatu 

penelitian. 

5. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Psikologi yang telah membantu 

peneliti dalam memberikan informasi yang mendukung penyelesaian skripsi ini. 

6. Kepada responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner 

serta memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan wawancara untuk 

penelitian ini. 

7. Papah, Mamah dan adik tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan semangat 

dan tetap senantiasa mendo’akan selama proses penyusunan skripsi ini. 

8. Kepada teman-teman angkatan 2011 Fakultas Psikologi Universitas Kristen 

Maranatha yang bersedia berbagi ilmu, berdiskusi serta memberi semangat kepada 

peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, yang telah 

membantu peneliti. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat-Nya pada semua 

pihak yang telah membantu peneliti dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca dan semua pihak yang memerlukannya. 
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