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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

memberikan rahmat dan nikmat yang tiada ternilai kepada umatnya, dengan 

disertai kemauan dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan 

skripsi berjudul “PEMANFAATAN DANA DESA DALAM 

MENINGKATKAN KEBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

(Pelaksanaan Penelitian Melalui Program Perbaikan Jalan Kedusunan di 

Desa Cipaingeun Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya)”. Skripsi 

ini penulis susun untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat dalam menepuh ujian 

Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universits 

Siliwangi. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tiada terlepas dari berbagai 

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

berbagai pihak terutama yang langsung berhubungan dengan penggarapan 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 dan Ibu tercinta yang dengan setulus hati membesarkan dan mendidik 

serta dengan tanpa henti-hentinya mendukung, mendoakan dan menjadi 

teladan untuk keberhasilan penulis. “Hanya doa yang dapat dipersembahkan, 

semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah Bapak dan Ibu 

berikan”. 
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2. Suamiku tersayang yang telah mengorbankan tenaga, fikiran, materi serta 

selalu setia mengantarkan dan menjemput selama bimbingan, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua 

kebaikannya. 

3. Bapak Dr. H. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

4. Bapak Drs. H. Syaefuddin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Pendidikan Luar Sekolah Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

5. Bapak H. Adang Danial, Drs., M.Kes., selaku Pembimbing I yang selalu 

menyediakan waktu dan memberikan masukan, arahan, dan dukungan serta 

dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga 

Bapak mendapat limpatan rahmat dari Allah SWT sebagai balasan 

membimbing kepada kami. 

6. Bapak Drs. A. Madjid, Drs., M.Pd., selaku Pembimbing II, terima kasih atas 

bimbingannya semoga Allah SWT selalu melindunginya. 

7. Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar di Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan 

dan dorongan yang sangat berharga selama penulis menjadi mahasiswa. 

8. Bapak Kepala Desa Cipaingeun yang telah memberikan izin tempat penelitian. 

9. Bapak Ketua LPM Desa CIpaingeun yang telah memberikan bantuan kepada 

penulis selama mengadakan penelitian. 
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10. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan infomari, sehingga 

membantu kelancaran proses penelitian. 

11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Dekan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah banyak 

membantu dan memberikan dorongan serta sumbangan fikiran kepada penulis. 

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang mungkin berhak mendapatkan ucapan terima kasih. Terimalah rasa 

terima kasih penulis yang sebesar-besarnya semoga kebaikan yang telah diberikan 

mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin. 

 

 

Tasikmalaya,    Januari 2016 

Penulis, 


