KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena berkat rahmat
dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN BUDIDAYA
IKAN LELE (Studi Kasus di Kelompok Subur Makmur Kelurahan Purbaratu
Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya)”, sholawat dan salam semoga Allah
melimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat serta
pengikutnya hingga akhir zaman.
Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam
jenjang Strata 1 Jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Siliwangi. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari
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tersebut bisa diatasi dengan baik.
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kedua orang tua tercinta, Bapak Dadang, kakak–kakak dan keluarga saya yang telah
memberikan do’a restu, memberikan dukungan tanpa batas baik materi non –
materi sehingga dengan perasaan bahagia dan penuh syukur saya bisa
menyelesaikan masa studi ini dengan baik.
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1. Bapak H. Adang Danial Drs., M.Kes. selaku dosen pembimbing I atas
bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan;
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5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah mendidik, membekali ilmu
serta memotivasi penulis selama menempuh ilmu di Jurusan Pendidikan
Masyarakat;
6. Teman Pendidikan Masyarakat angkatan 2015 yang telah berjuang bersama
dalam menuntut ilmu, memberi dukungan dan motivasi kepada penulis;
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HIMADIKLUS 2018 yang pernah menjadi bagian rumah perjuangan penulis
dalam berorganisasi;
8. Bapak Saepul Hanan selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kelompok Subur
Makmur Kelurahan Purbaratu yang telah membantu selama penelitian
dilapangan;
9. Kepada seseorang yang sudah Allah SWT takdirkan untuk membersamai di
masa depan nanti yang menjadi salah satu motivasi saya untuk segara
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10. Teman Kosan SALMA yang telah menjadi pelengkap kehidupan penulis;
11. Dan tak lupa semua pihak yang telah menjadi pelengkap kehidupan penulis
selama menjadi mahasiswa yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
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Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat wawasan
yang lebih baik dan menjadi sumbangan pikiran bagi pembaca. Kritikan dan saran
yang membangun senantiasa penulis harapkan.
Tasikmalaya, 17 Februari 2019

Penulis,
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