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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis yang telah mampu 

menyelesaikan skripsi   berjudul “PEMBINAAN NARAPIDANA MELALUI 

PENDIDIKAN KETERAMPILAN PEMBUATAN SANDAL UNTUK 

KEMANDIRIAN”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas akhir 

S1 yang mana didalamnya membahas segala aspek pembinaan bagi  narapidana 

yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya. Pembinaan yang di 

lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan bertujuan untuk membina 

narapidana yang ada di lembaga. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan 

proposal ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. H. Yus Darusman, Drs., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia membantu kami, meluangkan waktu, tenaga serta pemikirannya. 

2. Lesi Oktiwanti S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

membantu kami, meluangkan waktu, tenaga serta pemikirannya. 

3. Drs. H. Syaefuddin, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. 
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4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya atas dukungan berupa memberikan kemudahan dan fasilitas bagi 

mahasiswa dalam memperoleh ilmu 

5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang 

senantiasa membantu mahasiswa di bidang akademik 

6. Seluruh civitas akademik Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

7. Bapak Tunggul Buono, Amd.IP., SH., MH selaku Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II B Kota Tasikmalaya yang telah menerima  dan 

mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas II B Kota Tasikmalaya. 

8. Bapak Yudho Adi Yuono Amd.IP., SH., MH selaku Kasi Binadik Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II B Kota Tasikmalaya yang telah menerima  dan 

mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas II B Kota Tasikmalaya. 

9. Bapak Arief Setiyo Budiarto, SE selaku Kepala Subsi Bimbingan Kerja 

Kemandirian khususnya pembinaan kemandirian dalam pembuatan sandal di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Tasikmalaya, yang telah menerima 

saya dengan baik selama penelitian, senantiasa membantu saya dalam 

pencarian data-data  dan selalu direpotkan ketika mengadakan penelitian di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Tasikmalaya. 
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10. Bapak Edi Rosidi dan Bapak Gaya Gahara selaku Staf dan Pelatih Bimbingan 

Kerja Kemandirian khususnya pembuatan sandal di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II B Kota Tasikmalaya, yang telah menerima saya 

dengan baik selama penelitian dan  bersedia  membantu saya dalam 

wawancara penelitian  di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota 

Tasikmalaya. 

11. Seluruh staff yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota 

Tasikmalaya, yang telah menerima saya dengan baik selama penelitian 

12. Semua narapidana/warga binaan pemasyarakatan khususnya bimbingan kerja 

pembinaan pembuatan sandal yang telah menerima saya dengan baik serta 

telah bersedia untuk di wawancara untuk memperoleh data 

13. Kedua orang tua, yang selalu senantiasa memberikan do’a,dan semangat 

dalam pembuatan skripsi ini. 

14. Kakak tersayang (Aa Widhi Selamet Riyadhi S.Pd ) yang selalu di repotkan 

oleh saya, selalu menjaga kedua adiknya yaitu saya dan Alfi, selalu 

berkorban, beliau adalah sosok pahlawan bagiku dan tidak ada hentinya 

memberikan do’a serta semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

15. Adik tersayang (Jajang Alfi Ikhsanul Karim) adik satu-satunya yang manja, 

partner debat, suka bikin kesel tapi sosok pelindung untuk saya, dan selalu 

memberikan do’a serta semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

16. Sahabat - sahabat Seperjuangan di Jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang selalu menemani 
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dalam suka, duka, serta memberikan do’a dan inspirasi kepada penulis, 

khususnya Anggi Restiani, Ayu Yulianti, Kartika Listiaryni, Shabira Nur 

Azizah, Rahmi Rahmawati, Yoke Ratna Yunita, Winwin Amelia, 

Noorfatihani, dan Maya Sri Ismayani (Keluarga Bersepuluh). 

17. Keluarga Seperjuangan di Jurusan Pendidikan Masyarakat angkatan 2015 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah  

menemani dalam suka dan duka, serta memberikan  inspirasi kepada penulis 

18. Keluarga KOPMA Universitas Siliwangi yang telah memberikan banyak 

pengalaman dan motivasi untuk penulis. 

19. Keluarga KKN 17 Selawangi periode 2017-2018 yang telah memberikan 

pengalaman berharga ketika terjun di masyarakat, memberikan do’a serta 

semangat dalam pembuatan skripsi ini. 

20. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa                                                             

skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun penulisannya. Dengan 

segala kerendahan hati, penulis mohon maaf atas segala kekurangannya. Penulis 

juga berharap semoga  skripsi ini bermanfaat  bagi kita semua. Amiin. 

 

 

 Tasikmalaya, Januari 2019 

 

 Penulis 
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