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PRAKATA 

Puji syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya-Nya yang melimpah, 

kemurahan dan kasih setia yang besar sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas 

Skripsi ini. Penelitian ini disusun dalam rangka menempuh sidang sarjana pada Fakultas 

Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan judul “Studi Deskriptif Mengenai 

School Engagement Pada Siswa Pendatang dari daerah “X” di SMA “Y” Kota Bandung”. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena 

masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, peneliti berusaha menyusun Skripsi ini sebaik 

mungkin. Peneliti juga sangat terbuka terhadap saran maupun kritikan agar dapat 

menyempurnakan Skripsi ini. Dalam penyusunan Skripsi ini, peneliti mendapatkan bimbingan, 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Drs. Irene Prameswari Edwina, M.Si., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Kristen Maranatha 

2. Heliany Kiswantomo, M. Si., Psikolog selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti dalam 

menyelesaikan Skripsi ini.  

3. Dr. Jane Savitri, M. Psi., Psikolog selaku dosen konsulen yang selalu bersedia 

memberikan bimbingan dan masukan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan 

Skripsi ini. 

4. Kepala sekolah, guru BK, guru pengajar SMA “Y” dan beserta seluruh jajaran lainnya, 

yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di SMA “Y” kota 

Bandung dan telah memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. 
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5. Para siswa pendatang dari daerah “X” di SMA “Y” kota Bandung, yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

6. Eriyanto dan Suwarni selaku orangtua peneliti, yang selalu memberikan dukungan baik 

moril maupun materi, bisa menjadi pendengar yang baik, menjadi sandaran terbaik 

ketika peneliti merasa putus asa, dan selalu mendoakan peneliti agar dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. 

7. Ervinna Engwin selaku adik peneliti dan Wiwi Sumanti selaku tante peneliti yang selalu 

memberikan semangat dan memberikan pengertian selama proses Skripsi ini dan selalu 

mendoakan peneliti agar dapat segera menyelesaikan Skripsi.  

8. Georgine Palomaria, Yunerlina Situmorang, Yovan Nuzki Pratama, Yossi Oktaviani, 

Helen Nitami, selaku teman-teman seperjuangan peneliti, yang telah memberikan 

dukungan, motivasi, dan selalu membantu peneliti ketika peneliti merasa kebingungan 

dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

9. Teman-teman gereja dan lainnya yang juga memberikan dukungan dan doa kepada 

peneliti agar dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi maupun doa agar peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. 
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    Peneliti 

 



JUDUL : STUDI DESKRIPTIF MENGENAI SCHOOL ENGAGEMENT PADA 

SISWA PENDATANG DARI DAERAH “X” DI SMA “Y” KOTA BANDUNG 

 

 

PENYUSUN : ERVINNI ENGWIN 

NRP  : 1330147 

 

 

 

Bandung, 7 November 2018 

Menyetujui, 

 

 

Pembimbing 

 

 

 

Heliany Kiswantomo, M. Si., Psikolog 

NIK. 310741 

 

 

 


	Cover SKRIPSI
	Kata Pengantar
	LEMBAR PENGESAHAN
	Lembar_Pengesahan (1)

