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KATA  PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas pimpinan, penyertaan, dan 

kekuatan yang Dia berikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas 

metodologi penelitian lanjutan ini.

 Adapun skripsi ini berjudul ” Studi Kasus Mengenai Strategi Akulturasi 

Budaya pada Biarawan Bersuku Batak Toba Dari Ordo “X” Di Bandung“.  

Peneliti menyadari bahwa terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam 

outline penelitian ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan sangat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Kendala yang peneliti hadapai dapat 

dilalui berkat dukungan dari berbagai pihak, karena itulah pada kesempatan ini 

peneliti ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. R. Sanusi Soesanto, Psi., selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Kristen Maranatha.

2. Ibu Dra. Sianiwati S Hidayat, M.Si., Psi., selaku dosen pembimbing utama 

yang telah meluangkan waktu yang banyak untuk memberikan petunjuk, 

bimbingan, dukungan dan saran dari awal hingga selesainya skripsi ini.

3. Bapak Drs. Paulus Hidayat Prasetya, M.Si., Psi., selaku dosen 

pembimbing pendamping yang telah sangat banyak meluangkan 

waktunya, memberikan banyak referensi, bimbingan, saran dan dukungan 

kepada peneliti.

4. Ibu Ida Ayu Kartikawati, M.Psi dan Ibu Trisna Kartika W, M.Si, Psik 

selaku dosen pembahas yang telah memberikan masukan yang berarti pada 

seminar outline.
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5. Ibu Dra Irene Tarakanita, M.Si., Psik., selaku dosen wali yang telah 

membimbing serta mendukung selama perkuliahan.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha 

Bandung yang telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti selama 

menjalani perkuliahan.

7. Bapak Yudi, Bapak Widi, Ibu Saidah, Ibu Trislowati, Ibu Nellyke, Bapak 

Juhara, Bapak Ule dan seluruh Staf Tata Usaha Universitas Kristen 

Maranatha Bandung yang telah banyak membantu dalam keperluan 

administrasi, baik selama perkuliahan maupun penyusunan skripsi.

8. Bapak Alex, Ibu Ellis dan Ibu Tina selaku staf perpustakaan yang telah 

membantu memberikan referensi yang dibutuhkan dalam penyusunan 

skripsi ini.

9. Rekan-rekan asisten dan dosen PD VI yang telah banyak memberikan 

kelonggaran bagi peneliti dalam mengasistensi sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitiannya dengan baik.

10. Kak Arief Darmanegara Ph.D yang telah membantu dalam referensi serta 

memberikan dorongan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

11. Ibu Dra Martina Sudibja, M.Si yang telah selalu memberikan dukungan 

pada peneliti dalam kuliah dan untuk menyelesaikan penelitian ini.

12. Kolonel (Purn) Teddy Bambang, M.Si yang senantiasa mendukung 

peneliti dalam pemberian bahan-bahan yang diperlukan dalam kuliah serta 

penelitian ini serta penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang tidak 

dimengerti dalam perkuliahan.
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13. Kepada seluruh responden dari ordo “X” di Bandung yang telah bersedia 

bekerjasama dan membantu penyusunan skripsi ini

14. Pastor Rosaryanto, OSC dan Pastor Maman, OSC, yang telah memberikan 

ide-ide untuk metodologi penelitian ini dan memonitoring perkembangan 

skripsi ini.

15. Teman-temanku Frater Riston, Frater Herry, Frater Domi, Frater Uung 

yang telah meluangkan waktu untuk membantu penelitian ini dan dalam 

meminjamkan buku-buku yang diperlukan.

16. Father Thierry Quelquejay, Pr., Father Geertjanputzmaan, Pr serta Romo 

Hendrikus Gheta, O.Carm yang telah memberikan dukungan secara 

spiritual dalam pengerjaan penelitan ini.

17. Sr Magdalena OCD, Sr Aurelia OCD dan Ibu Fidelia yang senantiasa 

mendoakan peneliti agar dapat menyelesaikan penelitiannya.

18. Lukas dan Ardi yang telah memberi dorongan dan memberikan masukan 

pada seminar outline.

19. Teman-teman angkatan 2002 yang telah selalu mendukung peneliti dalam 

melakukan penelitian ini terutama Agustina dan Ira.

20. Jeffry, Fundi, Rizal dan Mela yang telah mendukung peneliti lewat 

pertemanan dan selalu menyemangati peneliti untuk menyelesaikan 

penelitiannya.

21. Cynthea yang telah meluangkan waktu untuk menyemangati dan 

membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.
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22. Keluargaku semua yang telah menyediakan dukungan moral, spiritual dan 

material sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian 

ini

  

 Akhir kata, peneliti mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang 

namanya belum tersebutkan, semoga Tuhan membalas segala kebaikan kalian. 

Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Bandung, Desember 2006
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