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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ‘’Pengaruh Model Pembelajaran 

Experiential Learning Pada Pembelajaran Sejarah Materi Peradaban Awal 

Indonesia Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X IPS 1 SMA Negeri 

10 Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019’’. Shalawat beserta salam senantiasa 

kami panjatkan kehadirat Rasulallah SAW, kepada keluarganya serta para 

sahabatnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan 

syafaatnya hingga akhir zaman, aamiin. 

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Penyusunan Skripsi ini jauh dari kata sempurna berkat bantuan dari 

berbagai pihak sehingga bisa terselesaikan, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Alex Anis ahmad Drs., M.Pd. Selaku pembimbing I, terimakasih atas arahan 

dan masukan selama penulisan Skripsi. Serta telah meluangkan waktu, tenaga 

dan pikiran dalam melaksanakan bimbingan; 

2. Yulia Sofiani S.Pd., M.Hum. Selaku pembimbing II, terimakasih atas 

pengarahan, dorongan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini; 
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3. Zulpi Miftahudin, M.Pd. Selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah 

membantu dalam melancarkan penyusunan skripsi ini; 

4. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Pendidikan Sejarah yang dengan ikhlas telah 

memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan dan penyelesaian 

studi ini; 

5. Dr. Cucu Hidayat, Drs. M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi beserta stafnya yang telah mempermudah 

dalam menyelesaikan berbagai persyaratan untuk mengikuti sidang Skripsi; 

6. Orangtua tercinta Ajid dan Eti. Yang senantiasa berdo’a sepanjang waktu, 

mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dan setiap kata-kata yang 

terlontar menjadi inspirasiku dalam menjalani hidup, terimakasih untuk semua 

yang telah ibu dan ayah berikan, pengorbanan kalian tidak akan pernah bisa 

terbalaskan dengan apapun; 

7. Kakaku tersayang Nurlia, kakak iparku tersayang Ali dan keponakanku tercinta 

Ae Parhanudin, Dede Repan, Ai Andini, dan sudara-saudaraku terimakasih atas 

dukungan dan kehangatannya, sehingga penulis tetap bersemangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini; 

8. Sahabat-sahabat tercinta (Fitri Amalia, Samsul Maarif, Desi Hidayati 

Islamiyah, Ayunicha NK, Ai Rismayanti Nugraha, Siti Rahmawati, Moh. 

Hafidin Soeharto, Sela) terimakasih atas dukungan, bantuan dan 

kebersamaannya, semoga persahabatan kita tetap terjalin seterusnya; 
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9. Keluarga besar pendidikan Sejarah angkatan 2015, dan yang lainnya yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini; 

10. Bharata Barrir dan Samsul Maarif, terimakasih atas pinjaman laptopnya yang 

sangat berarti sekali, dengan bantuan kalian sehingga penulis dapat 

menyelesaikan dalam pembuatan skripsi ini; 

11. Samsul Maarif, terimaksih atas segala bantuan, dukungan, semangatnya dan 

menemani dari awal sampai akhir dalam melakukan penelitian dan penulisan 

skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini; 

12. Zeinnurdin H.H., S.Pd. Selaku Guru Mata pelajaran sejarah kelas X IPS 1 SMA 

Negeri 10 Tasikmalaya yang telah memberikan izin dan waktunya untuk 

penulis melasksanakan penelitian; 

13. Joni Darmawan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Tasikmalaya serta 

seluruh guru dan staf TU SMA Negeri 10 Tasikmalaya yang telah membantu 

dalam melakukan proses penelitian; 

14. Siswa-siswi SMA Negeri 10 Tasikmalaya, terimakasih atas do’a dan 

dukungannya semoga kebaikan kalian di balas oleh Allah SWT; 

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga segala amal ibadah dan bantuannya kepada penulis selama ini 

mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan kemudian Penulis 

menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini 

sehingga penyusun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai bekal 
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tambahan dimasa yang akan datang. Selain itu juga dalam penulisan skripsi ini 

terdapat hambatan-hambatan yang penulis temui, namun berkat bantuan dari 

berbagai pihak semua hambatan dapat penulis atasi. 

Akhirnya penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, 

umumnya bagi semua dan semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Aamiin. 

 

Tasikmalaya, Juli 2019 
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