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KATA PENGANTAR  

 

 Puji serta syukur peneliti panjatkan atas berkat rahmat dan karunia 

ALLAH  SWT, karena atas hidayah-Nya dan nikmat yang di berikan. peneliti 

dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul GERAKAN SOSIAL 

BERBASIS KOMUNITAS (Studi Kasus : Gerakan Komunitas Sabalad dalam 

Proses Pendidikan di Kabupaten Pangandaran) penelitian ini diajukan sebagai 

salah satu syarat dalam penyusunan tugas skripsi dan sala satu syarat memperoleh 

gelar sarjana ilmu politik pada program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Manusia adalah mahluk sosial, tidak ada manusia yang dapat berdiri 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga peneliti, dalam penyusunan 

permohonan penelitian ini peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik 

berupa dukungan moral maupun materil, motivasi ,semangat serta bimbingan, 

oleh karena itu. peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat : 

1. Kedua orangtua ku Bapa Adun dan mamah Juju yang selalu memberikan 

semangat, motivasi serta doanya dengan penuh keapikan dan kesabaran. 

taklupa kedua kakaku Ratna hidayanti, Mina mustaqimah serta kedua 

keponakan ku Muhammad Rijal Hasby Attijani dan Muhammad Fadhlan 

attijani sebagai motivasi dasar penulis yang memberikan energi lebih selama 

ini. 

2. Rektor Universitas Siliwangi. Bapak prof. DR. . H. Rudi Priyadi. Ir.,M.Si., 

yang telah mempersilahkan peneliti untuk belajar di kampus perjuangan 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 
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3. Bapak Dr.H. Iis Marwan. SH., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya  

4. Bapa Edi Kusmayadi. Drs., M.Si. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

5. Ibu Fitriyani Yuliawati . S.IP., M.Si. Selaku ketua jurusan Ilmu politik 

fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

6. Bapak Taufik Nurohman. S.IP., M.A. Selaku Wali Dosen Angkatan 2011 

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

7. Bapak Akhmad Satori. S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.  

8. Ibu fitriani Yuliawati . S.IP., M.Si. Selaku dosen pembimbing II yang selalu 

memberikan arahannya dengan telaten dan sabar selama proses penyusunan 

skripsi. 

9. Bapak Edi Kusmayadi. Drs., M.Si. selaku penguji yang telah memberikan 

motivasi arahan dan perhatiannya sehingga memberikan energi positif selama  

proses penyempurnaan karya akhir proposal/skripsi ini. 

10. Seluruh Dosen yang telah memberikan lmu serta pengetahuan kepada penulis , 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

11. Kawan kawan seangkatan 2011 Sahabat seperjuangan, Adi Martina Permana, 

Jejen Zainal Hilmi, Mega purnamasari, Agus Sudrajat serta Supriyono (be’ut)  

yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya kepada penulis 

dengan caranya masing masing.  
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12. Keluraga besar SAMPAN (solidaritas mahasiswa pangandaran) Komunitas 

Sabalad, kontrakan Pasline_slackline yang selalu mengingatkan dan 

memberikan dorongan motivasinya. 

Rasa Hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak lain yang 

telah memberikan dukungan dan do’anya selama menjalani proses ini. Semoga 

segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang sebesar-besarnya 

dari Allah SWT. Aamiin. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih 

banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pikiran, tenaga, materi serta 

waktu. Dengan demikian penulis berharap semoga usulan penelitian ini 

bermangfaat bagi siapa saja yang membaca dan membutuhkan khusunya bagi 

penulis sendiri. 

 

 

 

Tasikmalaya, Oktober  2017 
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