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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan nikmat yang tiada ternilai kepada umat-Nya dengan 

disertai kemauan dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul : 

Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Dalam Meningkatkan Skala usaha Pengusaha Sale Di Desa Sidamulya 

Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. 

Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat dalam 

menempuh ujian sarjana pendidikan pada Program Pendidikan Luar Sekolah 

Universitas Siliwangi. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai 

hambatan dan tantangan serta kesulitan, namun berkat bantuan serta dorongan dari 

berbagai pihak, terutama yang langsung berhubungan dengan penyelesaian skripsi 

ini dari awal sampai akhir hambatan dan kesulitan tadi dapat penulis atasi. Untuk 

itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada: 

1. Bapak Drs. H. Syaefuddin, M. Si. selaku Pembimbing I yang selalu 

menyediakan waktu dan memberikan masukan, arahan, dukungan serta 

dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Drs. H. Adang Danial, M. Kes., selaku Pembimbing II terima kasih 

atas bimbingannya semoga Allah SWT selalu melindunginya. 
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3. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar di jurusan PLS FKIP UNSIL yang 

telah membagikan ilmu pengetahuan, serta bimbingan yang sangat berharga 

selama penulis menjadi mahasiswa. 

4. Bapak Drs. Edi Hermawan, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan staf 

5. Seluruh civitas akademik yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

6. Bapak Kepala Desa Sidamulya yang telah memberikan izin tempat penelitian. 

7. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan informasi sehingga 

membantu kelancaran proses penelitian. 

8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang telah banyak 

membantu dan saling memberi dorongan, mudah-mudahan kita akan tetap 

dipersatukan. 

9. Tidak kalah pentingnya, ayah dan ibu tercinta yang dengan penuh cinta tak 

henti-hentinya mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

terima kasih atas bantuan, dukungan, dan dorongan yang penulis terima. Mudah-

mudahan Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda. 

 

 

Tasikmalaya, Maret 2015 
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