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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Aktivitas Belajar Siswa dalam Pembelajaran Sejarah Menggunakan Model 

Pembelajaran Time Token Arends pada Materi Pokok Perjuangan Bangsa 

Indonesia dalam Upaya Mempertahankan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu 

dan Belanda di Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Cihaurbeuti Tahun Ajaran 

2018/2019”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menempuh ujian sarjana 

pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi. 

Penulis menyadari bahwa penyususnan skripsi ini jauh dari kata sempurna, 

ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan serta 

pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan bagi kemajuan dimasa yang akan datang. 

Skripsi ini dapat terselesaikan tentu dari bimbingan serta dorongan dari berbagai 

pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yakni: 

1. Drs. M. Iyus Jayusman, M.Pd. selaku pembimbing I yang telah memberi 

arahan dan bimbingan serta saran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi 

ini; 

2. Oka Agus Kurniawan Shavab, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah 

memberi arahan dan bimbingan serta saran yang sangat berarti dalam 

penyusunan skripsi ini; 
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3. Zulpi Miftahudin, M. Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi; 

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

Pendidikan Universitas Siliwangi; 

5. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah memberikan ilmu dan bantuannya 

serta doronganya dalam penulisan skripsi ini; 

6. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cihaurbeti Ohan,S.Pd.,S.IP.,MM. dan Guru 

mata pelajaran sejarah khususnya Bapak Drs. Didi Sunaedi yang telah 

memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian di sekolah tersebut; 

7. Ima Hikmawati selaku Ibu yang selalu memberikan dukungan baik berupa 

moral, materi dan spiritual agar terselesaikannya penulisan skripsi ini; 

8. Didi Turmudi selaku Ayah yang selalu memberikan dukungan baik berupa 

moral, materi dan spiritual agar terselesaikannya penulisannya skripsi ini; 

9. Saudara kandung, kaka saya  Siti Maryam Endah Nurizki,  dan kedua adik saya 

Azizah Ainussyifa  dan Sulthan Nursyaban pentuntun kebahagian ketika jenuh 

dalam penyelesaian skripsi ini; 

10. Untuk teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat  KIMPUY Issan, Anggi, 

Iman, Hudry, Acef yang selalu membeikan dorongan agar terselesaina 

pemulisan skripsi ini; 

11. Teman Teman seperjuangan sekaligus sahabat Neerma, Jembar, Meylinda, 

Jayusman yang senantiasa membantu dalam pembuatan skripsi ini; 
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12. Untuk teman-Teman KKN 103 Cipatujah yang senantiasa selalu memberikan 

dorongan agar terselesaikannya penulisan skripsi ini; 

13. Arviyana Eli Livarawati, yang telah membantu dan memberikan semangat 

setiap harinya dalam penulisan skripsi ini; 

14. Teman-teman seperjuangan HISTORIA’15 yang senantiasa selalu memberikan 

dorongan agar terselesaikannya penulisan skripsi ini; 

15. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya; 

  Semoga kebaikan menjadi Amal Sholeh dan dibalas dengan kebaikan yang 

lebih oleh Allah Subhannawataa’la. Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis, umumnya bagi rekan-rekan yang membacanya 

Tasikmalaya, Juni 2019 
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