KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa mencurahkan
Rahmat-Nya kepada orang-orang beriman yang selalu taat, tunduk, dan patuh
kepada-Nya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya.
Shalawat serta salam senantiasa dipanjatkan pada junjungan Nabi Muhammad
Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa
mencurahkan Rahmat-Nya kepada beliau, keluarga, para sahabat sampai kita semua
hingga akhir zaman nanti.
Puji serta syukur peneliti panjatkan kepada Illahi Robbi yang telah
menganugerahkan setetes Ilmu-Nya yang Maha Luas tak terbatas kepada peneliti
yang memiliki banyak kedangkalan akal, sehingga Alhamdulillah peneliti dapat
menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Proses Adaptasi Dalam Komunikasi
Antar Budaya Mahasiswa Asal Pontianak di Kota Bandung” (Studi Deskriptif
Mengenai Proses Adaptasi Mahasiswa Asal Pontianak Dalam Menghadapi Culture
Shock di Kota Bandung).
Dalam penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang membantu dalam
pelaksanaan dan pengerjaannya, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin
mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda
Ogien dan Ibunda Suriyana, terimakasih atas doa, bantuan, dukungan serta kasih
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sayang yang tiada ternilai yang telah diberikan kepada peneliti, sehingga membuat
peneliti semangat untuk mengerjakan Skripsi ini.
Maka dari itu, tidak lupa juga dengan segala kerendahan hati peneliti
mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Yang Terhormat :
1.

Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia yang telah menyediakan fasilitas kepada peneliti
selama perkuliahan di Universitas Komputer Indonesia.

2.

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A selaku Dekan FISIP
Universitas Komputer Indonesia, yang telah memberikan inspirasi dan
tauladannya yang patut dicontoh.

3.

Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu
Komunikasi, dan selaku Dosen Pembimbing peneliti dalam penyusunan
Skripsi ini, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan motivasi
dengan baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk
peneliti, segenap kesabaran dan ketulusannya dalam membimbing dan
memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berarti bagi peneliti.

4.

Olih Solihin, M.Si selaku Sekertaris Pogram Studi Ilmu Komunikasi
yang selalu memberikan berbagai pembelajaran yang positif dan sangat
menginspirasi peneliti.

5.

Melly Maulin P., S.Sos., M.Si selaku Dosen Wali IK-1 2014 yang selalu
memberikan arahan mengenai mata perkuliahan dan juga sebagai Dosen
yang telah banyak memberikan pengetahuan serta berbagai ilmu maupun
wawasan selama peneliti melakukan perkuliahan.
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6.

Drs. Manap Solihat, M.Si. selaku Dosen maupun Ketua Sidang di
dalam penelitian ini yang telah banyak memberikan masukan serta saransaran yang sangat membangun sehingga penelitian ini bisa menjadi lebih
baik.

7.

Inggar Prayoga, M.I.Kom selaku Dosen sekaligus Penguji dalam
penelitian ini yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam
membangun dan membimbing peneliti.

8.

Staf Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKOM,
diantaranya Astri Ikawati, A.Md.Kom, Ratna Widiastuti, A.Md, yang
telah banyak memberikan informasi, serta membantu memenuhi
kebutuhan peneliti selama menjalankan perkuliahan hingga penyusunan
skripsi ini.

9.

Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNIKOM,
diantaranya Sangra Juliano P, M.I.Kom, Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si,
Adiyana Slamet, S.IP., M.Si, Tine A Wulandari, M.I.Kom, Oki Ismail,
S.Sos., M.Si, Siti Fatimah, M.Si, Drs. Alex Sobur, M.Si, Ganjar Nugraha,
M.Si, Dr. Mahi M Hikmat, M.Si, Sandi Jaya Saputra, M.Ds, yang telah
ikhlas dan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan arahan selama
menjalani perkuliahan.

10. Informan Penelitian, Stevin Arianto, Alan Rosandi, Muhamad
Nurhidayat, Syarif Abdurahman, sebagai objek penelitian dalam skripsi
ini yang dimana sudah menyempatkan waktunya dalam memberikan
informasi dan masukan kepada peneliti.
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11. Teman-teman

yang

telah

berjuang

bersama,

IK-2014,

IK

JURNALISTIK 2014, dan Seluruh Mahasiswa / Keluarga Ilmu
Komunikasi UNIKOM yang tidak bisa di sebutkan satu persatu namanya,
mereka yang selalu membantu, menemani, menasehati, memberi
semangat dan akhirnya bisa menyelesaikan kuliah bersama-sama.
Dengan segala keterbatasan, peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila ada hal yang kurang berkenan, karena sesungguhnya peneliti telah berusaha
memberikan yang terbaik, karena sesungguhnya kesempurnaan sejati hanya milik
Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, dan semoga dapat memberikan
manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca lain pada umumnya. Semoga
semua bantuan, budi baik, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada
peneliti akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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