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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lupa shalawat serta salam 

semoga tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW kepada keluarganya kepada sahabatnya 

dan kita sebagai umatnya yang setia hingga akhir zaman. 

Skripsi ini berjudul Tradisi Rattiban di Komplek Pemakaman Syekh Quro Desa Pulo 

Kalapa Kabupaten  Karawang tahun 1995-2005. Adapun maksud penyusuan skripsi ini adalah 

untuk memenuhi salah satu syarat menempuh Ujian Sidang Sarjana pada Jurusan Pendidikan 

Sejarah di Universitas Siliwangi.   

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik 

dalam segi penulisan maupun isi Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pengalaman 

dan kemampuan penulis dalam menganalisis masalah lebih mendalam tetapi penulis berusaha 

memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki 

Oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada:  

1. Alex Anis Ahmad, Drs., M.Pd selaku dosen pembimbing I dengan segala kesabaran  

ketelatenan keterbukaan dan kecermatan serta kesediaanya telah meluangkan waktu dan 

pikirannya yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini; 

2. Dr. Dodih Heryadi, Drs., M.Pd selaku dosen pembimbing II dengan segala kesabaran 

ketelatenan keterbukaan dan kecermatan serta kesediaanya telah meluangkan waktu dan 

pikirannya yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini; 
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3. Zulvi Miftahudin, S.Pd., M.Pd selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi; 

4. Dr. H. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Siliwangi; 

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sejarah; 

6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah melahirkan saya terimakasih atas doa kepercayaan serta 

dukungan dan motivasi yang diberikan ananda berharap semoga Allah SWT membalasnya; 

7. Terima kasih kepada sahabat terbaik Ade Artiyani, Ayu Nur Syamsi, dan Shifa Vita yang 

sudah memberikan dukungan semangat dan motivasi memberikan pengaruh yang cukup 

signifikan dalam perkembangan hidup penulis hingga saat ini; 

8. Teman-teman Sejarah 2014 yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan hidup penulis hingga saat 

imi;  

Semoga amal baik yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan serta balasan 

pahala dari Allah SWT, sehingga skripsi ini bermanfaa bagi penulis dan semua pihak yang 

membacanya, Amin. 

                   

Tasikmalaya, Mei 2018 
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