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KATA PENGATAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tak 

lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW, 

kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang setia 

hingga akhir zaman. 

Skripsi ini berjudul “PERANAN K.H.ABDUL HALIM DALAM 

PERKEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH DI   

KECAMATAN MAJALENGKA MELALUI ORGANISASI 

MASYARAKAT ISLAM (PERSYARIKATAN OELAMA) TAHUN 1916-

1932”. Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat menempuh Ujian Sidang Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan 

Sejarah di Universitas Siliwangi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak 

kekurangan baik dalam segi penulisan maupun isi. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis dalam 

menganalisis masalah lebih mendalam, tetapi penulis berusaha memberikan yang 

terbaik sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 
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1. Drs. Iyus Jayusman, M.Pd selaku dosen pembimbing I atas bimbingan yang 

tidak lelah selalu memberikan motivasi dan mendorong penulis agar segera 

menyelesaikan tugas akhirnya; 

2. Zulpi Miftahudin, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing II dengan segala 

kesabaran, ketelatenan, keterbukaan dan kecermatan serta kesediaannya telah 

meluangkan waktu dan pikirannya yang sangat berarti dalam penyelesaian 

skripsi ini; 

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

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

4. Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah memberikan ilmu, bantuan dan 

dorongan dalam penyusunan Penelitian ini; 

5. Kedua orang tua Diding Hidayat dan Aan Nurjanah yang  telah memberikan 

kepercayaan, dukungan dan motivasi agar terselesaikannya penyusunan 

Penelitian ini; 

6. Rendi Hidayat dan Nurul Hidayah selaku kakak dan adik penulis, yang telah 

ikut memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian penyusunan 

Penelitian ini; 

7. Seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung tercapainya cita-cita 

penulis; 

8. Egi Girana, M.Iqbal, Apri Hidayat, Gilang Yuda Nugraha, dan seluruh teman-

teman jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2014 atas dorongan yang selalu 

diberikan kepada penulis; 
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9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan  

dan Ilmu Pedidikan Universitas Tasikmalaya atas dorongan dan semangatnya; 

10. Semua pihak yang turut membantu yang tidak dapat di sebutkan satu persatu; 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi pihak 

yang memerlukan serta dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para 

pembaca umumnya.  

 

      Tasikmalaya, April 2019 

 

       Penulis  

 


