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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil‘alamiin puji serta syukur penulis haturkan atas 

kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat hidayah dan inayah-Nya lah 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi pendidikan dalam 

menempuh gelar strata satu yang berjudul : “PERANAN ABDUL HARIS 

NASUTION DALAM PERISTIWA BANDUNG LAUTAN API TAHUN 

1945-1946” tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu 

tercurah limpahkan  kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW 

beserta keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut wat tabiin, dan mudah 

mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, aamiin. Maksud dari 

penyusunan skripsi ini tidak lain adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh gelar sarjana pada Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna, baik dari segi isi, tata bahasa maupun penulisannya. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah keterbatasan 

waktu penelitian, serta keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh penulis. Meskipun demikian dengan segala kekurangan yang 

menyelimuti penulis dan didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar 

serta atas izin Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis tidaklah sendiri dalam proses penyusunan skripsi ini, melainkan 

dengan dibantu dan mendapat bimbingan serta petunjuk dari berbagai 
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pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjadi motivasi 

bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

Melakukan pengkajian dan penelitian sampai penyusunan sebuah 

laporan yang berwujud skripsi ini ternyata bukanlah sebuah pekerjaan 

yang bisa dianggap sepele. Selama proses  penelitian tahap awal hingga 

penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari banyak 

pihak yang tentunya sangat membantu dalam penyususnan tugas akhir ini. 

Penulis sadar sebuah karya baik kecil maupun besar khususnya karya kecil 

ini bukanlah karya hasil sendiri, melainkan banyak pihak dan unsur yang 

terkait sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir dari program strata satu 

ini. Jadi bukanlah hal yang berlebihan bahkan sudah sepatutnya penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait yang 

telah membantu  dan telah berkontribusi baik kecil maupun besar. Oleh 

sebab itu pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan 

terimakasih secara tertulis  yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Dodih Heryadi, M.Pd. sebagai pembimbing I penyusunan skripsi, 

yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam 

penyusuanan skripsi ini. 

2. Yulia Sofiani, M.Hum. sebagai pembimbing II yang telah 

mengarahkan dan membimbing dengan sangat baik dalam proses 

penyusunan skripsi 

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

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 
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4. Dr. Hj. Iis Lisnawati, M.Pd. selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 

5. Dr. H. Endang Surahman, M.Pd. selaku Wakil Dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 

6. Zulpi Miftahudin, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah 

7. Oka Agus Kurniawan Shavab, M.Pd. selaku sekertaris Jurusan 

Pendidikan Sejarah 

8. Seluruh Ibu dan Bapak dosen Pendidikan Sejarah yang telah 

memberikan wawasan ilmunya kepada penulis selama kurang lebih 4 

tahun lamanya 

9. Untuk alm. Ayah, terimakasih sudah memberikan pelajaran amat 

berarti dalam hidup ini. Skripsi ini khusus penulis persembahkan untuk 

sososk vigur ayah yang telah mendidik anaknya menjadi seperti saat 

ini 

10. Untuk Ibu, terimakasih selalu menjadi bidadariku yang selalu ada dan 

selalu mendoakan disetiap sujudmu. Gelar yang ku capai akan 

kupersembahkan untuk perjuanganmu dalam membesarkanku 

11. Rekan-rekan HIMAS yang selalu memberikan pengetahuan berbeda 

dari yang lain dan selalu meberikan motivasi 

12. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FKIP) periode 2018 

yang telah memberikan dorongan supaya cepat menyelesaikan 

penyususnan skripsi 



iv 

 

13. Rekan-rekan seperjuangan Historia 15 yang telah bersama-sama 

selama 4 tahun lebih. Suka, duka, tawa, canda, sedih selalu bersma kita 

lalui. 

14. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsiini, yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga segala bantuan baik besar mauoun kecil yang tak ternilai 

harganya mendapat balasan dari Alloh SWT. Sebagai amal ibadah, aamiin. 

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna masih banyak kekurangan baik 

dalam segi penulisan maupun dari isinya. Maka dari itu penulis sangat 

terbuka apabila terdapat kritikan yang sifatnya membangun. 

Penulis berharap karya yang tidak seberapa ini dapat berguna 

khusunya bagi penuls sendiri dan umumnya bagi hal layak ramai dan 

tentunya dapat menjadi sumbangsih  bagi ilmu pengetahuan. Demikian 

sambutan atau kata pengantar ini penulis tulis, semoga dapat bermanfaat 

dan sekali lagi penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya. 

 

Tasikmalaya, Mei 2019 

 

 

               Penulis   


