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 Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya 

yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

Skripsi yang berjudul Studi Deskriptif mengenai Culture Shock Mahasiswa Angkatan 2016 

yang Berasal dari Luar Provinsi Jawa Barat di Universitas “X” Bandung. Skripsi ini disusun 
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4. Destalya Anggrainy, S. Psi., M.Pd selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 
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masalah yang dihadapi peneliti selama perkuliahan, serta memberikan masukan-

masukan dan pengarahan kepada peneliti. 
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Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna. Oleh karena itu peneliti 

sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang akan sangat berguna bagi 

peneliti dalam melakukan perbaikan di lain kesempatan. Akhir kata, semoga penelitian ini 

dapat berguna bagi para pembaca. 
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