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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia 

yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Peranan Letnan Kolonel Basir Surya dalam Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Udara Tahun 1945-1969”. Skripsi ini diajukan untuk 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana jurusan Pendidikan Sejarah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. 

Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana peranan Letnan Kolonel Basir Surya sebagai Teknisi Pesawat TNI 

Angkatan Udara Tahun 1945-1969 Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

yang baru bagi penulis, pembaca, dan dunia pendidikan. 

Selama penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan, serta 

bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada 

berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada: 

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

bimbingan, arahan, tenaga, dukungan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi 

ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu; 

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

memberikan bimbingan, arahan, tenaga, dukungan dan petunjuk dalam 

penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu; 



ii 

 

3. Zulpi Miftahudin, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Fakutas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah memberikan 

dukungan dan kemudahan dalam berbagai proses administrasi untuk 

kelancaran penelitian skripsi; 

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

Pendidikan Universitas Siliwangi berserta staf dan jajarannya yang telah 

memberikan kemudahan dalam berbagai administrasi untuk kelancaran 

penelitian skripsi; 

5. Dr. Dodih Heryadi Drs., M.Pd. selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan baik akademik dan non akademik mulai dari awal 

perkuliahan;  

6. Seluruh dosen pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan bimbingan baik akademik dan non akademik mulai dari awal 

perkuliahan sampai pada penelitian skripsi penulis selesai; 

7. Kedua Orang Tua Bisri Rubangi dan Siti Muamalah penulis beserta keluarga 

besar yang selalu memberikan dukungan baik berupa moral, materi dan 

spiritual agar terselesaikannya penulisan skripsi ini; 

8. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dukungan dan 

mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini; 

9. Sahabat-sahabat tercinta yaitu Sayyidan Fikri Albirry, Nia Damayanti, Shindy 

Alicia, Windi Dwi Sintia, Rima Agustina, Inez Aziza, Widyanti 
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Noerdianasari, Indhi Yuniar, Lulu Azmi atas do’a, dukungan, semangat dan 

bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini; 

10. Rini Astuti, Fitri Diah Kusuma, Ilka Erlika, Rindiny Nurpauziah, Kartini 

Melani, Ercyha Rengganis, Lucky Mainaky, Ghery Grabel, Dinnie Anjanie 

atas do’a, dukungan, semangat dan bantuan yang diberikan dalam 

menyelesaikan skripsi ini; 

11. Septi Nira Purnamasari, Hana Afina, Fitri Handayani, Fina Annisa, Euis 

Fatimah Azzahra atas do’a, dukungan, semangat dan bantuan yang diberikan 

dalam menyelesaikan skripsi ini; 

12. Neerma Rosmiati, Meylinda Wulansari, Ade Tresna Suci, Arrum Khoerul 

Ulya, Yohanda Kanaya, Repi Sri Astuti, Jembar Aji, Edi Cahyadi, Issan Rizki 

Pangesti, Muhammad Ridwan, Yeli Fitriani telah menjadi sahabat dalam suka 

serta duka terutama dalam menyelesaikan skripsi ini; 

13. Rekan-rekan historia 15 atas motivasi, dukungan serta bantuan yang tiada 

henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini dan mohon maaf tidak dapat penulis 

sebutkan semuanya. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis, pembaca dan dunia pendidikan. Kritik dan saran yang membangun sangat 

penulis harapkan, supaya penelitian skripsi ini bisa lebih baik lagi. 

Tasikmalaya, Juli 2019 
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