
 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. 

Karena berkat rahmat dan rizki-Nya yang tak terhingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat serta 

salam semoga tetap terlimpah curahkan ke haribaan Nabi besar, Muhammad 

SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing umatnya dari 

zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. 

Selama menyusun penulisan skripsi penulis tidak lepas dari bimbingan, 

arahan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT, yang telah menganugerahkan kesehatan dan pikiran yang jernih 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

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

Jakarta 

3. Dr. Desy Safitri, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. 

4. Martini, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, 

dan ketelitian selama membimbing peneliti. 

5. Nova Scorviana H, MA selaku dosen pembimbing II atas saran, arahan, dan 

bantuan kepada peneliti. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Fakultas Ilm`u Sosial, Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan 

banyak ilmu sebagai bekal penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis untuk menjadi subyek 

peneliti. 

8. Ayah(alm) dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, serta 

do’a selama peneliti mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. 

9. Adik tersayang, Muhammad Sukron Hamdani yang sudah mengingatkan, 

mendukung, serta mendoakan penulis. 
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10. Kepada Siti Nur Laela, yang telah menjadi orang yang selalu ada saat duka 

dan suka selama masa perkuliahan.  

11. Kepada sahabat seperjuangan Riska Yanti, Qurratu Ainnissa, Tomi Ismail 

yang memberikan motivasi dan perhatiannya dalam menyusun skripsi. 

12. Kepada sahabat SMA, Nurul Fitria, Linda Mustikasari, dan Siti Maghfirotun 

Nikmah yang terus memberikan dukungan untuk tetap semangat menjalani 

hidup.  

13. Teman-teman seperjuangan P.IPS angkatan 2015 khususnya P.IPS B yang 

selama empat setengah tahun berjuang bersama untuk mendapatkan gelar 

S.Pd. 

Kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan serta 

membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini yang belum tersebut 

namanya dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga Allah 

senantiasa membalas kebaikan kalian. Aamin Ya Rabbal Al’amin. 

 

Jakarta,     Januari 2020 

 

Aniyatuz Zahro 


