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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala 

yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan Usulan Penelitian dengan tepat waktu, yang saya beri Judul 

“PEMIKIRAN POLITIK TONY BLAIR TENTANG INTERNASIONALISME 

DALAM BUKU A GLOBAL ALLIANCE FOR GLOBAL VALUES” 

Tujuan dari penyusunan usulan penelitian ini guna memenuhi salah satu 

syarat untuk meraih gelar sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP) Program Studi Ilmu Politik di Universitas Siliwangi (UNSIL). 

Didalam pengerjaan usulan penelitian ini telah melibatkan banyak pihak 

yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis 

sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Dr. H. Iis Marwan, M.Pd. Selaku Dekan  Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi (FISIP UNSIL) 

2. Ibu Wiwi Widiastuti, S.IP., M.Si.  Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi (FISIP 

UNSIL) yang telah menyetujui usulan judul penelitian. 

3. Bapak Akhmad Satori, S.IP., M.SI. Dosen  Pembimbing  I 

4. Bapak Hendra Gunawan, S.IP., M.SI Selaku  Dosen  Pembimbing  II   



 
 

 
 

5. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan 

kepada penulis secara moril maupun materil. 

6. Kakak dan adik tercinta juga anggota keluarga dan kerabat yang 

senatiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis.  

7. Sahabat dan rekan seperjuangan yang tiada henti memberi dukungan 

dan motivasi kepada penulis. 

8. Teman-teman dari komunitas dalam ataupun luar kampus yang telah 

memberikan semangat dan doa 

9. Semua pihak yang telah banyak membantu. 

Akhir kata, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak 

dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar 

harapan semoga usulan penelitian yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak 

yang telah membantu dalam penulisan usulan penelitian ini semoga segala amal 

dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amiiin. 

 

Tasikmalaya, Juli 2019 
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