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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Segala puji dan syukur selalu terucap kepada Allah SWT, karena berkat 

rahmat-Nya penulis selalu diberikan kesehatan dan kelancaran selama 

mengerjakan Karya Ilmiah untuk gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri 

Jakarta. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallahu 

Alaihi Wasallam, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga 

dengan memegang teguh sunnahnya akan mendapat kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.  

Selama proses penulisannya, karya ilmiah ini banyak sekali menemui 

kendala, namun berkat bantuan dan arahan dari berbagai pihak, akhirnya karya 

ilmiah ini dapat terwujud dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Umasih,M.Hum selaku Dekan Fakultas 

Ilmua Sosial UNJ, Bapak Humaidi,M.Hum selaku Koordinator Program Studi 

Pendidikan Sejarah UNJ, Bapak Djunaidi,M.Hum dan Ibu Sri 

Martini,S.S.,M.Hum selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingan dan 

arahannya selama proses penulisan karya ilmiah serta mendengarkan keluhan 

penulis mengenai kendala karya ilmiah dan selalu mengingatkan penulis untuk 

tetap menjaga kesehatan agar proses penulisan karya ilmiah selalu lancer. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen 

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta yang telah 

memberikan banyak ilmu serta pengalamannya dengan sabra dan ikhlas kepada 
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penulis selama ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada Mas Budi, admin 

Program Studi Pendidikan Sejarah. Terimakasih atas segala bantuannya dalam 

mengurus masalah administrasi dan pemberkasan selama penulis berkuliah di 

UNJ. Khususnya telah membantu penulis agar dapat mengikuti sidang di bulan 

Januari 2020.  

Kepada kedua orang tua penulis, Ayah Darto dan Ibu Muhanih yang telah 

bekerja keras dan berdoa setiap hari. Terimakasih telah memberi kepercayaan dan 

tanggungjawab kepada penulis hingga saat ini sehingga penulis bisa sampai di 

titik ini. Dukungan dari ayah dan ibu membuat penulis bisa menyelesaikan karya 

ilmiah ini. Serta adik kesayangan penulis, Fritha Megasari yang selalu mendesak 

penulis agar cepat lulus. Terimakasih atas dukunga dan waktunya selalu siap 

membantu penulis ketika penulis mengalami kesulitan. 

Terimakasih kepada Didik Yuliyanto yang selalu mendesak penulis untuk 

lulus dan memberikan semangat kepada penulis ketika sedang merasa pesimis 

dengan penulisan ini. Terimakasih juga kepada Chairy Yakuna yang selalu 

mendukung dan memberikan segala bantuan kepada penulis selama penulisan 

karya ilmiah ini. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. 

Kepada Kusumo Ratri, Bianda Fiarty, Dwi Yenni, Yohana Intan, dan 

Firlyda terima kasih telah berbagi canda tawa serta saling menguatkan di masa-

masa sulit lebih dari 4 tahun ini. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang 

ada di group “LULUS 2020” selalu berbagi informasi dan saling menguatkan 

untuk lulus di tahun 2020 ini.  
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Kepada Endah, Rahma, Dita dan Nunu yang selalu memberikan semangat 

kepada penulis selama penulis melakukan penulisan di Bogor untuk dapat 

menyelesaikan karya ilmiah, serta tidak lupa kepada teman-teman dari Melia 

Sehat Sejahtera yang telah memberikan banyak ilmu mengenai public speaking 

kepada penulis sehingga memiliki keberanian dalam menyelesaikan penulisan ini.  

Tanpa mereka semua yang disebutkan diatas karya ilmiah ini tidak akan 

selesai sebagaimana mestinya. Akhirnya, saya berharap karya ilmiah ini bisa 

bermanfaat bagi mahasiswa, dosen dan semua pihak yang memerlukannya.  
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