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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sang 

Maha Pencipta, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah- Nya 

sehingga dengan izin-Nya penyusunan Skripsi yang berjudul “Penanganan Anak 

Berkebutuhan Khusus Pada Pendidikan Inklusif di PAUD NIMAS AT-

TAQWA“ ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

 Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Ilmu 

Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa 

memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan dorongan kepada yang terhormat : 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. Selaku rektor Universitas Siliwangi 

(UNSIL) Tasikmalaya; 

2. Dr. H. Cucu Hidayat,. M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan; 

3. Drs. H. Syaefuddin,. M.Si. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah; 

4. Prof. Dr. H. Yus Darusman, Drs., M.Si. Selaku pembimbing I yang telah 

membimbing, mengarahkandan memberi saran-saran dalam penyusunan 

skripsi ini; 

5. H. Adjid Madjid, Drs., M.Pd. Selaku pembimbing II yang telah membimbing, 

mengarahkandan memberi saran-saran dalam penyusunan skripsi ini; 
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6. Dosen Fakultas Pendidikan Luar Sekolah (UNSIL) Tasikmalaya yang telah 

mendidik, membina dan mengantarkan penulis untuk menempuh kematangan 

dalam berfikir dan berperilaku; 

7. Ayahanda dan Almarhumah ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang 

dengan penuh keihlasan dan kesungguhan hati memberikan bantuan moral 

dan spiritual yang tak ternilai harganya; 

8. Pihak Yayasan Nimas At-Taqwa beserta jajarannya yang telah memberikan 

kesempatan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini; 

9. Teman–teman seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan 

bantuannya; 

10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi yang 

tidak dapat sebutkan semuanya. 

Upaya skripsi ini sudah dilakukan secara maksimal. Namun, penulis yakin 

masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, demi perbaikan, saran 

dan bimbingan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi  

ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. 

 

Tasikmalaya,    Juli 2017 
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