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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT. Tiada daya dan upaya dari kekuatan yang  

penulis miliki untuk dapat menyelesaikan skripsi ini selain atas limpahan karunia 

dan anugerah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan 

ilahi robbi, Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan 

syafa’atnya fiddini waddunnya ilal akhiroh. 

Skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Pengelolaan Pupuk Organik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi 

Keluarga (Studi Di Desa Pamokolan, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten 

Ciamis )”. salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di 

Jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Siliwangi. 

Dalam penelitian skripsi tidak terlepas dari dukungan, kritik, saran, dan 

doa. Bimbingan dari berbagai pihakpun menjadi acuan untuk menyelesaikan 

penelitian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya, khususnya kepada: 

1. Kepada Ibu Dr. Wiwin Herwina S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing I (satu) 

dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak karena telah meluangkan 

banyak waktu, tenaga, pikiran dan memberikan semangat dan pelajaran 

kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu 

melimpahkan berkah kepada Ibu dan keluarga, Aamiin. 

2. Kepada Ibu Lulu Yuliani S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II (dua) 

Terimakasih banyak atas bimbingan, kritik dan saran yang sudah Ibu berikan 

kepada saya sejak awal studi sampai selesai. Semoga Allah Swt selalu 

melimpahkan berkah kepada Ibu dan keluarga, Aamiin. 

3. Kepada orang tuaku yang saya cintai dan kasihi, Bapak Ende Somantri dan 

Ibu Entin selalu memberikan doa yang tiada henti, bimbingan terus menerus, 

dukungan dan kasih sayang sampai selama saya masih didalam kandung, 

sampai saya bisa menyelesaikan penelitian skripsi sesuai dengan harapan yang 

saya rencanakan. Terima kasih atas perjuangan Bapak dan Ibu semoga 
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menjadi ladang pahala. Mungkin doa dan usaha saya yang sampai saat ini saya 

perjuangkan dapat membahagiakan dan membanggakan Bapak dan Ibu ke 

depannya. Semoga Allah Swt memberikan  kondisi kesehatan, kebahagiaan 

dan umur panjang serta hidup yang berkah untuk Bapak dan Ibu, aamiinn  

4. Kepada saudara-saudaraku Adang Supriatna, Lilis Fitriah, Syamsuri dan Didin 

Syajidin. Tiadak hentinya ,memberikan semangat, uang jajan yang tiada ada 

hentinya dalam kondisi selama saya kuliah dan bisa menyelesaikan studi ini. 

5. Kepada calon istriku, yang gatau dimana kamu berada. Semoga kita dapat 

dipertemukan, aku cape sendirian terus wkwkwkwkwk 

6. Kepada Ibu Dr. Lilis Karwati, Dra., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Masyarakat Fakulktas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 

yang sudah memberikan motivasi, saran dan masukan untuk kelancaran studi 

saya dan dalam penyusunan skripsi ini serta menikmati prosesnya sampai 

selesai. 

7. Kepada seluruh dosen dan staff Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 

8. Kepada seluruh pihak yang sudah banyak membantu proses saya 

menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada Bapak Lili Sumarli selaku ketua 

Kelompok Tani Pusaka, pengurus dan anggota Kelompok Tani yang telah 

membantu saya dalam proses penelitian ini, terimakasih. Semoga Allah SWT 

senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah untuk kalian dan keluarga, 

amiinn. 

9. Kepada teman-teman Penmas 2017 yang saya sayangi dan banggakan. 

Terimakasih untuk masa-masa perkuliahan selama ini, terimakasih sudah 

menerima saya menjadi bagian dari kalian. Maaf apabila selama ini saya 

pernah menyakiti hati kalian baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. 

Terimakasih atas bantuan kalian sampai saat ini. Sukses untuk kita semua, 

haiyuuuu. 

10. Kepada sahabat-sahabatku yang di beri nama tetangga ekslutif. Terimakasih 

atas semua cerita yang sudah terjalin selama ini, kalian emang teman-teman 

yang saling pengertian dan saling penyayang satu sama lain, semoge 
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pertemanan kita menjadi pertemanan di dunia maupun di akhirat. Sukses 

selalu buat kita semua. Aamiin   

11. Kepada teman-teman KKN Periode 1 Unsil 2019-2020 Desa Condong 

Jamanis: Terimakasih atas cerita selama KKN. Sukses selalu untuk kita 

semua. Aamiin. 

12. Kepada seluruh keluarga bpjs ketenagakerjaan cabang tasikmalaya terima 

kasih sudah memberikan keringan untuk saya kuliah sampe lulus, yang 

tadinya saya tidak ada kepikiran untuk kuliah karena kurangnya biaya dan 

akan teteap dari keluarga besar bpjs ketenagakerjaan cabang tasik ngasih 

toleransi kerja sambal kuliah. Hasil kerja itu lah saya buat membiayai kuliah 

saya sehari-hari. Sukses terus buat keluarga besar bpjs ketenagakerjaan cabang 

tasikmalaya. Aamiin  

Penelitian ini mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbang 

dalam program pengelolaan pupuk organik. Peneliti sangat menyadari banyakanya 

kekurangan, dari dalam sistimatika penulisan atau juga dari isi, sebagai itu kritik 

dan saran yang bisa membangun peneliti berharap untuk kesempurnaan penelitian 

ini. 
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