KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi
Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya
yang setia hingga akhir zaman.
Penulis menyusun skripsi ini dengan judul “Pemanfaatan Situs Purbakala
Cipari sebagai Media Pembelajaran Sejarah Materi Pokok Kehidupan Awal
Masyarakat Indonesia oleh Kelas X SMA Binaul Ummah Kecamatan Cigugur
Kabupaten Kuningan Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018”. Maksud dan
tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Skripsi ini berisi tentang
pembelajaran sejarah di SMA Binaul Ummah Kuningan dengan memanfaatkan
Situs Purbakala Cipari sebagai media belajar siswa.
Bagian- bagian dari skripsi ini berupa Bab I merupakan pendahuluan yang
terdiri atas latar belakang masalah yang akan dilakukan oleh penulis, rumusan
masalah dan definisi operasional yaitu pengertian dari istilah-istilah yang
digunakan dalam penelitian ini. Bab II terdiri atas landasan teoritis yang berisi
tentang teori-teori yang mendukung terhadap penelitian yang penulis lakukan.
Selain itu terdapat pula kerangka penelitian. Bab III terdiri atas prosedur
penelitian yang didalamnya mencangkup metode penelitian, fokus penelitian,
teknik pengumpulan data, instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian.
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Terdapat pula subjek penelitian dan desain penelitian, teknik pengolahan data
yang diperoleh, langkah-langkah penelitian serta tempat dan waktu penelitian.
Bab IV merupakan hasil penelitian, berupa deskripsi hasil penelitian dan
pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan.
Bab V merupakan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan
saran-saran yang penulis kemukakan dengan permasalahan yang serupa.
Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam
penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari
pembaca yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat
diharapkan yang senantiasa sebagai bekal tambahan dimasa yang akan datang.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi
penulis khususnya dan umumnya bagi semua pembaca. Amin.
Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan yang tak ternilai bagi
penulis. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dalam penyusunan
skripsi ini. Namun berkat dorongan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai
pihak baik moril juga materil yang sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Drs. M. Iyus Jayusman, M.Pd., selaku pembimbing I yang telah
banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan
serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini, serta motivasi yang tiada henti
diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Yulia Sofiani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah
menyempatkan waktu disela-sela kesibukan dan aktivitasnya senantiasa
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memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
lebih dari itu memberikan segala ilmu-ilmu kehidupan yang selalu menjadi
motivasi besar bagi penulis untuk melihat masa depan.
3. Bapak Dr. Cucu Hidayat, Drs. M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi.
4. Bapak Zulpi Miftahudin, S.Pd., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan
Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi.
5. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Siliwangi
6. Kedua orang tua penulis.
7. Bapak Drs. Akuh, S.Pd., M.Pd., selaku Guru pamong penulis di SMAN 1
Tasikmalaya.
8. Ibu Dessy Adhiratna, S.Pd., selaku Guru mata pelajaran sejarah di SMA
Binaul Ummah Kuningan.
9. Seluruh staf Guru dan TU SMA Binaul Ummah Kuningan yang telah
memberikan izin dan bantuan dalam proses penelitian.
10. Bapak Uu Mardia, selaku Koordinator dari Badan Pelestarian Cagar Budaya
Kabupaten Kuningan di Situs Purbakala Cipari.
11. Sahabat Reza Mahfiar, yang telah menjadi sahabat paling dekat penulis.
12. Teman-teman sejarah Rico Tugas Nurani, Herna Helyana, Ade Nuraisah
13. Keluarga Besar Bapak Kosim Darma yang telah memberikan motivasi dan
doa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
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14. Kakak saya Nurainy, S.Pd., yang telah memberikan motivasi dan doa kepada
penulis dalam menyusun skripsi ini.
15. Teman istimewa, Erni Septiana yang telah memberikan doa yang paling baik
kepada penulis.
16. Semua pihak yang telah membantu dan melancarkan proses penyusunan
skripsi baik secara moriil dan materiil.
Dengan segala kerendahan hati penulis mohon ridho dan ikhlasnya
semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat
dari Allah SWT. Amin.

Tasikmalaya, Mei 2018
Penulis
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