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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat yang telah 

diberikan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul 

“Kontribusi Peers Support terhadap Student Engagement pada Mahasiswa Fakultas Psikologi 

Angkatan 2014 Universitas “X” Bandung”.  

 Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, 

khususnya kepada: 

1. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, Bandung 

2. Dr. Jacqueline M. Tj., M.Si., Psikolog selaku pembimbing utama yang telah membimbing 

selama proses pengerjaan dan penelitian tugas ini dengan penuh sabar, baik, penuh 

perhatian 

3. Nanie Talitha Tjoeng, M.Psi., Psikolog selaku pembimbing pendamping yang telah 

membimbing selama proses pengerjaan dan penelitian tugas ini dengan penuh sabar, baik, 

penuh perhatian 

4. Seluruh dosen Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, Bandung yang telah 

mendukung dan turut membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini 

5. Orangtua serta keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat, dukungan, 

doa maupun masukan 

6. Christian Hadinata Hermawan yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa maupun 

masukan 

7. Gabriella, Kartika, Kathie, Debby serta Vissi yang selalu mendukung dan memberikan 

semangat, dukungan, doa maupun masukan 
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8. Seluruh mahasiswa angkatan 2014 yang telah memberikan informasi dan data dalam 

penyusunan tugas akhir ini 

9. Seluruh teman-teman psikologi angkatan 2013 yang telah membantu untuk memberikan 

pendapat, nasihat dan saran 

10. Seluruh petugas tata usaha Fakultas Psikologi dan perpustakaan Universitas Kristen 

Maranatha yang telah menyediakan sumber data 

11. Pihak lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu namanya. Terima kasih atas 

semua dukungan, saran, kritik dan bantuannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

tugas ini. 

 

 Peneliti juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Peneliti 

berharap peneltian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik peneliti, pihak fakultas, dan bagi 

semua lapisan masyarakat.  
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