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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala atas limpahan rahmat-

Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan  penelitian dan penulisan Skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Belajar Peserta 

didik dan Dampaknya Terhadap Hasil Belajar di Kelas XI SMAN 1 Manonjaya”. 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas 

Siliwangi. 

Skripsi ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmunya mengenai “Pengaruh  

Perhatian Orang Tua terhadap Kedisiplinan Belajar dan Dampaknya terhadap Hasil 

Belajar”. Skripsi ini menyediakan jalan kepada pembaca untuk lebih mengenal dan 

mempelajari mengenai permasalah yang ada dalam dunia pendidikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, dalam 

penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada: 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S., selaku Rektor Universitas Siliwangi yang telah 

memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

2. Dr. H. Cucu Hidayat, Drs., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi. 

3. Dra. Hj. Heti Suherti, M.M., Selaku ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah 

memberikan arahan. 
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4. Drs. Yoni Hermawan, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan 

arahan, bimbingan, dan juga motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik dan lancar. 

5. Astri Srigustini, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, 

bimbingan, dan juga motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 

dan lancar. 

6. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi yang telah 

memberi petunjuk, motivasi, pengetahuan serta arahan. 

7. Kepala SMAN 1 Manonjaya atas kerjasama dan kesediaannya menjadi objek 

penelitian. 

8. Orang tua yang selalu memberikan dukungan baik itu secara moril maupun materil. 

9. Seluruh rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penulisan Skripsi ini. 

Dalam penyusunan Skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dan telah berkenan 

memberikan bantuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, untuk itu 

penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan Skripsi ini. Kepada para pembaca, diharapkan kritik dan sarannya 

demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala bagi kita 

semua. Amiin. 

 

Tasikmalaya, Agustus 2019 

 

Penulis 


