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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Adaptasi 

Mahasiswa Asing terhadap Budaya Sunda di Kota Bandung (Studi 

Deskriptif pada Mahasiswa Asing di Universitas Pendidikan Indonesia)” 

beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 

melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 

sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 

Atas pernyataan ini siap menanggung resiko atau sanksi apabila 

dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau dari 

klaim pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 

 

 

Bandung, Juli 2018 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Lili Afgani 

NIM 1403763 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas 

berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “ Adaptasi Mahasiswa Asing terhadap Budaya Sunda 

di Kota Bandung (Studi Deskriptif pada Mahasiswa Asing di 

Universitas Pendidikan Indonesia)”. Penyusunan skripsi ini diajukan 

dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. 

Dalam penulisan ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun 

berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari 

berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut 

akhirnya dapat diatasi dengan baik. 

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses adaptasi 

yang dilakukan oleh mahasiswa asing yang ada di kota Bandung , 

khususnya di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia. 

Dalam skripsi ini akan dijabarkan mengenai bagaimana tantangan, 

strategi dan dampak dari adaptasi yang dilakukan oleh mahasiswa asing 

terhadap kebudayaan Sunda di kota Bandung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna tentu banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis dengan 

senang hati menerima masukan, saran dan kritikan yang membangun 

untuk dapat dijadikan perbaikan dalam karya ilmiah di masa yang akan 

datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi 

bantuan oleh semua pihak. Semoga segala bantuan yang telah diberikan, 

sebagai amal sholeh senantiasa mendapat ridho Allah SWT. Besar 

harapan penulis, mudah-mudahan semua informasi yang ada dalam 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam bidang 

pendidikan sosiologi. 

Bandung, Juli 2018 

Penulis, 

 

Lili Afgani 
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memberikan arahan, dan membimbing dengan penuh kesabaran. 
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