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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim, Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kepada 

Allah Subhana’lohu Wata’ala, karena atas karunia dan rahmat-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “PENGARUH  PENGGUNAAN  MODEL 

PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING  TERHADAP HASIL 

BELAJAR SISWA DALAM MATERI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA 

PADA ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG DI KELAS XI IPS 6 SMA NEGERI 

5 TASIKMALAYA TAHUN AJARAN 2018/2019”. 

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. 

Namun, dengan segala kemampuan yang ada dan didorong oleh rasa tanggungjawab, 

akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi. Akhir kata penulis 

sadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanal’lohu Wata’ala dan 

kekurangan ada pada diri kita selaku manusia. 

Skripsi yang disusun mendapat dorongan dan do’a dari beberapa pihak baik 

secara moril maupun materil, maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 

: 

1. Dr Dodih Heryadi M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, arahan dan petunjuk selama penyusunan skripsi ini; 
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2. Zulpi Miftahuddin, M.Pd , selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu dan tenaganya serta arahan demi membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini; 

3. Zulpi Miftahuddin, M.Pd, selaku ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah memberikan 

mempermudah dalam menyelesaikan berbagai persyaratan untuk mengikuti 

sidang; 

4. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi 

yang telah membina, mengarahkan, dan memberikan semangat baik dalam segi 

pengetahuan maupun dorongan sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan 

studi melalui penyusunan skripsi ini; 

5. Dr. H. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd, selaku Dekan FKIP Universitas Siliwangi 

beserta stafnya yang telah memberikan kemudahan berbagai proses administrasi 

untuk kelancaran proses penelitian; 

6. H Ina Hendayani selaku guru pamong ketika PLP di SMA Negeri 5 Tasikmalaya 

dan juga membantu penulis dalam melakukan proses penelitian. 

7. Drs Aam Abdullah M S.Pd , M.Pd , selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 

Tasikmalaya beserta seluruh guru, staf TU, serta Kelas XI IPS 1, XI IPS 2 dan XI 

IPS 6 yang telah membantu dalam melakukan proses penelitian; 

8. Mamah tercinta Epi Supiah dan Bapak Ujang Syamsuri yang senantiasa berdoa 

sepanjang waktu, mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.Untuk 

keluarga Sanusi Family.  
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9. Seluruh Keluarga terutama orangtua yang penulis sayangi dan cintai yang telah 

memberikan doa, nasihat, kasih sayang, dorongan semangat, baik dengan moril 

maupun materi yang tidak ternilai kepada penulis ; 

10. Teman-teman seperjuangan Historia’15 yang telah memberikan semangat, 

kerjasama, kebersamaan dan dukungannya kepada penulis, terutama teman dari 

grup  Fadamsus Ukhuwah; 

11. Teman-teman Kost Putri Bunda, teman-teman dari KAMMI Unsil dan juga 

teman-teman dari TQ Kelas Khadijah, teman-teman KKN 35 dan teman-teman 

PLP SMAN 5 Tasikmalaya; 

12. Semua pihak yang telah membantu dan melancarkan proses penyusunan skripsi 

ini baik secara moril maupun materil; 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena 

itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapakan 

demi perbaikan kedepan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya 

bagi penulis umunya bagi semua pembaca, besar harpan penulis semoga bimbingan, 

dorongan, doa yang mereka berikan mendapat imbalan yang berlipat dari Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala. Amin yaa Robal’alamin. 

Tasikmalaya, Mei 2019 
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