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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia 

yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Peranan Burhanudin Mohamad Diah dalam Menyebarkan Berita 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945”. Skripsi ini diajukan 

untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana jurusan Pendidikan 

Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. 

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana peranan Burhanudin Mohamad Diah atau disingkat B.M. 

Diah dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 

Berita tersebut sampai dan tersebar keseluruh penjuru Jakarta. Mengangkat tokoh 

B.M. Diah secara lebih lengkap mengenai peranannya dalam proklamasi 

kemerdekaan di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang 

baru bagi penulis, pembaca, dan dunia pendidikan. 

Selama penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan, serta 

bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada 

berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada: 

1. M. Iyus Jayusman, Drs., M.Pd. selaku pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, arahan, tenaga, dukungan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi 

ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu; 
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2. Oka Agus Kurniawan Shavab, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, tenaga, dukungan dan petunjuk dalam 

penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu; 

3. Zulpi Miftahudin, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Fakutas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah memberikan 

dukungan dan kemudahan dalam berbagai proses administrasi untuk 

kelancaran penelitian skripsi; 

4. Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi berserta staf dan jajarannya yang telah 

memberikan kemudahan dalam berbagai administrasi untuk kelancaran 

penelitian skripsi; 

5. Dr. Dodih Heryadi Drs., M.Pd. selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan baik akademik dan non akademik mulai dari awal 

perkuliahan;  

6. Seluruh dosen pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan bimbingan baik akademik dan non akademik mulai dari awal 

perkuliahan sampai pada penelitian skripsi penulis selesai; 

7. Mamah yang telah memberikan dukungannya baik moril maupun materil, serta 

do’a yang yang selalu dipanjatkan; 

8. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dukungan dan 

mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini; 
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9. Sahabat-sahabat tercinta yaitu Teh Dara Salehah, Teh Siti Nurjanah, Anggi 

Puji Astuti, Fithia Nabila, Nadia Azfauri, Novi Sanjaya, Sri Rahayu, Dian 

Pratiwi dan Reni Nur Wahidah atas do’a, dukungan, semangat dan bantuan 

yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini; 

10. Neerma Rosmiati, Meylinda Wulansari, Resti Utami Pangestu, Arrum 

Khoerul Ulya, Yohanda Kanaya, Jayusman dan Jembar telah menjadi sahabat 

dalam suka serta duka terutama dalam menyelesaikan skripsi ini; 

11. Rekan-rekan historia 15 atas motivasi, dukungan serta bantuan yang tiada 

henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf tidak dapat penulis 

sebutkan semuanya. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis, pembaca dan dunia pendidikan. Kritik dan saran yang membangun sangat 

penulis harapkan, supaya penelitian skripsi ini bisa lebih baik lagi. 

Tasikmalaya, Juni 2019 

Penulis 

 

 


