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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu Wata’ala, karena 

berkat dan karunia-Nya penulis menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan 

judul “Lahir dan Berkembangnya Sekolah Taman Siswa Pimpinan Ki Hajar 

Dewantara di Yogyakarta 1922-1930 ”. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah 

curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu’alaihi Wasalam, kepada 

keluarga, sahabat-sahabatnya hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Aamien. 

Penelitian ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan Stara 

(S1) Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Siliwangi, Tasikmalaya. Penulis menggunakan seluruh kemampuan untuk 

menyelesaikan penyusunan ini, walaupun penulis menyadari dalam penyusunan ini 

masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan atau hasil penelitiannya, oleh 

karena itu penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak yang berkompeten 

dalam permasalahan skripsi ini untuk memberikan saran serta sumbangan pikirannya 

dalam menyempurnakan penelitian ini. 

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta 

dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan 

penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Bapak Alex Anis Ahmad, Drs.,M.Pd. selaku pembimbing I, atas kesabarannya 

membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini. 

2. Bapak Zulpi Miftahudin, S,Pd., M.Pd. selaku pembimbing II dan sebagai Ketua 

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya atas kesabarannya membimbing penulis 

dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini.  

3. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., MS., selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya.  

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

Ilmu Pendidikan Universitsas Siliwangi Tasikmalaya. 

5. Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah memberikan ilmu dan 

bantuannya serta dorongannya dalam penyusunan penelitian ini. 

6. Kedua Orang Tua tercinta serta kakak, adik dan saudara penulis yang selalu 

memberikan doa dan dukungan baik berupa moral atau materil agar 

terselesaikannya penyusunan penelitian ini. 

7. Teman-teman seperjuangan historia 15 atas kebersamaannya dan selalu 

memberikan dorongan agar terselesaikannya penyusunan penelitian ini. 

8. Seluruh civitas akademika yang telah memfasilitasi dalam proses studi selama 

penulis menuntut ilmu di Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. 
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9. Kepada semua pihak yang tidak penulis tuliskan satu persatu, penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 

Semoga kebaikan menjadi Amal Soleh dan dibalas dengan kebaikan yang lebih 

oleh Alloh Subhannawataa’ala. Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis, umumnya bagi rekan-rekan yang membacanya. 

 

Tasikmalaya, Mei 2019 

    Penulis 

 

                      


