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KATA PENGANTAR 

                                  

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya 

selalu memberikan kemudahan kepada setiap hamba-Nya, shalawat beserta salam 

semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena Skripsi 

Penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Keluarga Melalui Motivator Ketahanan 

Keluarga (MOTEKAR) di Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota 

Tasimalaya” (Studi tentang Pemberdayaan Keluarga pada Badan Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat) 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  

 Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki baik dari segi 

penulisan maupun materi yang disajikan.  

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan penelitian ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

motivasi, dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, 

penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:; 

1) Kepada orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan penuh baik 

secara moril maupun materil, serta menjadi motivasi terbesar saya untuk 

menyelesaikan studi di Universitas Siliwangi; 
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2) Kepada Dr. H. Cucu Hidayat, M. Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi; 

3) Kepada Drs. H. Syaefuddin., M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Masyarakat; 

4) Kepada dosen pembimbing Prof. Dr. H. Yus Darusman Drs., M.Si. dan H. 

Adjid Madjid Drs., M.Pd yang telah bersedia meluangkan waktu dan 

memberikan ilmunya dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi;  

5) Kepada semua dosen Pendidikan Masyarakat yang telah bersedia membagi 

ilmu selama saya menimba ilmu di kampus tercinta Universitas Siliwangi; 

6) Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Assalam yang telah menjadi 

keluarga kedua saya selama saya berada di bangku kuliah; 

7) Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah membersamai 

saya serta selalu memberikan doa dan dukungannya baik dukungan moril 

maupun materil; 

8) Kepada seseorang yang sudah allah takdirkan untuk membersamai saya di 

masa depan nanti yang telah menjadi motivasi bagi saya untuk segera 

menyelesaikan pendidikan di Universitas Siliwangi; 

9) Kepada HIMADIKLUS (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah) 

yang telah menjadi wadah bagi saya untuk belajar berorganisasi dalam 

ruang lingkup kampus; 

10) Kepada Ibu Yanti dan Bapak Ateng sebagai tenaga Motivator Ketahanan 

Keluarga (MOTEKAR) di kelurahan Sukahurip yang telah bersedia 

membantu saya sebagai narasumber dalam penelitian ini. 
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Kesempurnaan hanyalah milik Allah swt semata. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya 

membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca. 

  Tasikmalaya, Oktober 2018 

Sutanti Susilowati 
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