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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

           Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat dan 

salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, 

dan para sahabatnya. 

 Dengan mengharap Ridho Allah SWT, dan yang masih memberikan 

nikmat umur kepada kita semua khususnya bagi penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi  yang berjudul “MODEL PENDAMPINGAN 

TUTOR DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI WARGA BELAJAR PAKET 

C PKBM GEMA DI KOTA TASIKMALAYA” 

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam 

menempuh tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Dengan segala keterbatasan, baik dari segi kemampuan, waktu dan 

pengetahuan, penulis berusaha untuk berbuat yang terbaik. Meskipun demikian 

penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan di dalam penulisan laporan tugas 

akhir ini. Segala saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan 

senang hati. 
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Maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankan 

penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-

besarnya kepada:  

1. H. Adang Danial, Drs., M. Kes selaku dosen pembimbing I yang telah 

membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

2. H. Adjid Madjid, Drs., M. Pd selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan saran dalam penyusunan skripsi  

3. H. Syaefuddin, Drs., M, Si  selaku ketua jurusan pendidikan luar sekolah. 

4. Dr. H. Cucu Hidayat., M.Pd selaku dekan fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan Universitas Siliwangi  

5. Kepada seluruh dosen pendamping pendidikan Luar sekolah 

6. Kepada seluruh staff dosen pendidikan Luar Sekolah 

7. Kedua orang tua Bapak Rd. Asep Wawan Rayaswala dan Mamah Alm. Tien 

supriatin juga Keluarga besar Rd. Asep Wawan Rayaswala dan Keluarga 

besar Rd. Oman Suherman yang telah mencurahkan kasih sayang, 

memberikan nasihat serta memberikan dorongan dan doa serta pengertian 

terhadap waktu dan materi yang dapat memberikan semangat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

8. Kepada saudara-saudaraku Andri Chrisdiana, S.E , Ricky Ramadani, S.H, 

Nadya Putri Rayaswala, Nabila Septi Rayaswala, Nafasya Putri Rayaswala, 

serta keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, motivasi dan 

dukungan selama penulis menuntut Ilmu Pendidikan Luar Sekolah Fakultas 

Keguruan Dan ilmu pendidikan di Universitas Siliwangi 
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9. Kepada seseorang yang spesial Fahmi Ilham Fauzi, S.E yang selalu 

memberikan kritik, saran, semangat, motivasi dan mencurahkan kasih 

sayangnya selama penulisan skripsi 

10. Kepada teman seperjuangan Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2014 yang 

sudah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi  

11. Kepada sahabat  SEMPRUL SMAN 1 BANJARSARI yang selalu 

memberikan semangat dan doa  

12. Kepada Chairunnisa Rizky  Rosendi sahabat kecil yang selalu memberikan 

motivasi dan dukungan 

13. Kepada Meydasari Suherman sahabat kecil yang selalu memberikan motivasi 

dan dukungan 

14. Kepada sahabat COBE yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan 

skripsi 

15. Kepada Azkya Raviatul Ulfhi sebagai sahabat dekat yang memberikan 

semangat dan motivasi 

16. Kepada Faridah Eka putri sebagai sahabat dekat yang memberikan dukungan 

semanagat dan motivasi 

17. Kepada Risa Nur’Atika sebagai sahabat dekat yang slalu memberikan 

dukungan 

18. Kepada Ulfa Nur Agussetia sebagai sahabat dekat yang selalu memberikan 

dukungan 

19. Kepada Hinda resmi  sebagai sahabat yang selalu memberikan dukungan  
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20. Kepada Kekey Ratna Yunita sebagai sahabat yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat 

21. Kepada Ersa Feby Savitri sebagai sahabat yang selalu memberikan dukungan  

22. Kepada seluruh mahasiswa pendidikan luar sekolah seluruh angkatan yang 

sudah memberikan dukungan dan doa. 

23. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Demikianlah penulis sampaikan dengan segala kerendahan hati, dan 

penulis mempunyai harapan semoga penulisan skirpsi ini bisa diterima dan dapat 

bermanfaat khusunya bagi penulis umumnya bagi pembaca. 

 

 

 

Tasikmalaya, Februari 2018 

       Penulis, 

 

 

     Risa Rayaswala 

 

 

 

 


