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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat-Nya peneliti dapat 

menyelesaikan penulisan dalam penelitian ini guna memenuhi persyaratan kelulusan mata 

kuliah Skripsi pada semester ini dengan judul “Perbedaan Student Identity Development pada 

Mahasiswa Tahun Pertama dan Tahun Keempat di Universitas Kristen Maranatha Bandung”. 

Pada penulisan ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka dan menerima saran maupun kritik dari para 

pembaca untuk menyempurnakan penelitian ini. 

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

dukungan, dan masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :     

1. DR. Irene P. Edwina, M. Psi., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Maranatha. 

2. Ka Yan, M.Psi., Psikolog selaku dosen koordinator mata kuliah Skripsi Fakultas 

Psikologi Universitas Kristen Maranatha. 

3. Robert O. Rajagukguk., Ph.D. Psik selaku dosen pembimbing utama yang telah 

meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk membimbing serta memberikan 

pengarahan dalam proses penulisan dari awal hingga akhir dengan penuh ketegasan dan 

kesabaran dan juga telah memberikan banyak contoh-contoh dan ide-ide bagi peneliti. 

4. Tessalonika Sembiring, M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing pendamping yang 

selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk berdiskusi, dengan penuh 

kesabaran membimbing peneliti, melakukan pemeriksaan, bersedia menjadi pendengar 

yang baik, serta memberikan saran dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan 

penulisan tentang penelitian ini. 
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5. Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang telah meluangkan waktunya untuk 

diwawancara dan mengisi kuesioner untuk membantu peneliti dalam melakukan proses 

penelitian ini. 

6. Candra Sinuraya, S.E., M.Si dan Juraida Saragih, M.Psi., Psikolog selaku Bidang 

Kemahasiswaan Universitas Kristen Maranatha yang telah meluangkan waktunya untuk 

membantu peneliti dalam mengerjakan student identity development. 

7. Kedua orangtua peneliti, Alamta Singarimbun dan Prima Sitepu yang selalu mendoakan 

serta memberikan semangat, kasih sayang, arahan, bantuan, dan segala fasilitas lainnya 

kepada peneliti. Selain itu juga adik dari peneliti, Aldo Yesaya yang selalu ikut 

mendoakan peneliti. 

8. Teman seperjuangan peneliti dalam melakukan penelitian payung ini yaitu Monica 

Gabriela, yang selalu bersedia memberikan jawaban atas setiap pertanyaan dari peneliti 

dan bersama-sama saling memberikan dukungan 

9. Melvin Erlyson Ginting yang telah mendukung dan menyemangati peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini, selalu bersedia menjadi pendengar yang baik, dan 

memberikan setiap masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan penelitian ini.  

10. Keluarga PA peneliti: Kak Eka, Kak Etha, Reni yang telah memberikan doa dan 

dukungan kepada peneliti. 

11. Teman-teman seperjuangan peneliti baik yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya 

maupun yang sudah lulus: Kiki, Cyndi, Siska, Dinda, Cepe, Nesya, Dewi, Yuli, Ela, Odi 

yang sudah memberikan informasi dan mengingatkan peneliti untuk segera 

menyelesaikan penelitian ini. 

12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh peneliti yang sudah 

membantu kelancaran dari penyelesaian penelitian ini dari awal hingga selesai. 
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Akhir kata, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 

dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini. 
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