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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT  yang  telah melimpahkan 

rahmat, hidayah-Nya, serta memberikan kekuatan  kepada penulis untuk bisa 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlawanan Laskar Rakyat dan Tentara 

Keamanan Rakyat dalam Menjaga Keamanan di Tangerang Pada Masa 

Revolusi 1945-1946”. Sholawat teriring salam kepada Baginda Nabi Besar 

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulisan skripsi ini 

dimaksudkan penulis untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Jakarta. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis ingin 

berkesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang telah 

banyak membantu penulis di dalam proses pengerjaan skripsi dalam bentuk bantuan 

dorongan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Dr. Umasih,  M.Hum.   

Ucapan terima kasih secara khusus penulis juga ingin disampaikan kepada  Humaidi, 

M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri 

Jakarta sekaligus sebagai Dosen pembimbing I dan juga kepada M. Hasmi Yanuardi, 

S.S., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala bantuan, 

arahan, kritik, dan sarannya yang telah bapak berikan selama membimbing penulis 

dalam penyusunan skripsi. Terima kasih juga atas kesabaran bapak di dalam 

mengoreksi penulisan skripsi penulis dengan sabar. Penulis sekali lagi mengucapkan 

banyak terima kasih kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II atas 

segala bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Terima 

kasih kepada Dr. Djunaidi, M.Hum selaku ketua penguji, Dr. Abdul Syukur, M.Hum., 

selaku penguji ahli, dan juga Drs. R. Wisnubroto, M.Pd., selaku Sekretaris. Terima 

kasih atas kritik dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini bisa mendapatkan 

perbaikan menjadi lebih baik.  
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Terima kasih juga kepada Dra. Budiarti, M.Pd., selaku Pembimbing 

Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan berupa konsultasi dan masukan 

ketika penulis sedang mengalami masalah di dalam akademik perkuliahan ibu selalu 

mengajarkan kepada penulis untuk selalu berpikir relevan dan mengajak penulis 

untuk selalu maju di dalam kehidupan penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan 

kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri 

Jakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dengan ikhlas kepada 

penulis ketika di bangku perkuliahan sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu, 

pengetahuan, dan pengalaman dari bapak dan ibu dosen selama perkuliahan 

berlangsung. 

Terima kasih kepada Bapak TB. Sos Rendra yang telah meluangkan waktunya 

untuk melakukan wawancara kepada penulis untuk bisa membantu penulisan skripsi.  

Terima kasih juga kepada para Petugas di Arsip Nasional Republik Indonesia 

yang telah membimbing di dalam pencarian arsip dan dokumen, kepada Petugas di 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah membantu saya mencari bahan 

referensi penulisan skripsi saya, Petugas di Perpustakaan Daerah Tangerang, Petugas 

Perpustakaan Juang Taman Makam Pahlawan Tangerang, dan juga kepada Petugas 

Perpustakaan dan sekaligus Museum Satria Mandala yang telah memberikan 

pelayanan dengan baik.  

Terima kasih kepada Kedua Orang Tua tercinta, Siswantoro dan Murtini. 

Terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah dengan tulus dan ikhlas selalu 

memberikan segala bantuannya dalam bentuk moril maupun materil kepada penulis 

serta doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis, terima kasih kepada 

kakak-kakak saya yaitu Furqon Kuncoromurti dan Sima Ulisia Murti beserta 

suaminya Bahri Nur Rizki dan juga keponakan penulis Ghibran Arsy Manaf yang 

selalu memberikan semangat dan kritikan kepada penulis di dalam perkuliahan 

maupun penulisan skripsi. Terima kasih juga kepada keluarga besar Mbah Usman Ali 

Sumarto terutama untuk Bulik Marpuah serta Syifa Dwi Insani dan juga keluarga 

Mbah Kasandiyono yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis di 
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dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga kepada Ibu Fitri Wahyuni selaku 

Alumni Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNJ angkatan 2003 dan juga guru penulis di 

SMPI Al-Hasanah Ciledug yang telah meminjamkan bahan referensi bacaan kepada 

penulis. 

Terima kasih kepada sahabat dan teman–teman angkatan saya di Program 

Studi Pendidikan Sejarah terutama untuk Eky Erlinda Artias, Muhammad Yardo 

Rodibillah, Stefanny Nira, Ardian, Zaky Ibrahim, Riska Devi Utami, Maulani, Yeni 

Rahmawati, Novita Sari, Lucas Bagas Pangestu, Zaqia Arrahma, Aprillia Tri Jayanti, 

M. Taufiq Nurwansyah,  Syammy Liliyana, Ghalih, dan juga teman-teman angkatan 

2015 yang telah membantu penulisan skripsi penulis. Terima kasih juga kepada 

semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan memberikan bantuan 

kepada penulis dalam penyelesaian penelitian penulisan skripsi ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhir Kata penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam 

isi penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca, peminat sejarah, dan untuk meneruskan penelitian yang 

lebih dalam.  
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