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KATA PENGANTAR 

 

        Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT,  karena berkat dan 

rahmat hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul             

“PENERAPAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND 

LEARNING MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLE 

NON-EXAMPLES DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR 

ANALISIS PESERTA DIDIK”. (Studi Kuasi Eksperimen Pada Peserta Didik 

Kelas XI Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) Mata Pelajaran Ekonomi 

Bisnis di SMK Negeri Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2019/2020). 

        Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar 

Sarjana Pendidikan. Penulisan skripsi ini merupakan pengalaman pertama penulis, 

sehingga penulis memohon maaf jika sekiranya dalam skripsi ini terdapat 

kejanggalan-kejanggalan, baik isi maupun cara pembuatannya yang masih banyak 

terdapat kesalahan. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah menerima 

banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa peminjaman buku, maupun 

dorongan moril. Juga dari segenap staf perpustakaan, bantuan yang diberikan 

sangatlah penulis hargai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

hormat dan ucapan banyak terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya 

kepada: 

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

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

Pendidikan, Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

3. Dra. Hj. Heti Suherti, M.M., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi dan juga 

sebagai Pembimbing I yang telah memberikan saran serta dukungan yang 

tiada henti untuk penyelesaian skripsi  ini. 

4. Ati Sadiah, M.Pd., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah bersedia 

memberikan waktu serta kesabarannya untuk membimbing berjam-jam serta 

menuntun langkah demi langkah penulisan skripsi ini. 

5. Semua Dosen Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan pembelajaran dan 

pengarahan selama perkuliahan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan 

dengan tepat waktu. 

6. H. Zenal Mutaqin, M.M.Pd., Selaku kepala SMK Negeri Rajapolah yang 

telah mengizinkan penulis untuk dapat melaksanakan penelitian, sehingga 

penelitian ini dapat selesai dengan baik. 

7. Soni Firdaus, Drs., M.M., Ketua Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK 

Negeri Rajapolah yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan 

penelitian di tempat yang beliau kelola sebagai ketua jurusannya. 

8. Orang Tua serta tidak lupa adik dan kakak yang  selalu memberi semangat 

dan nasihat untuk tetap terus percaya diri menyelesaikan skripsi ini sampai 

selesai. 

9. Teman-teman penulis serta tidak lupa rekan-rekan PLP SMA Plus Muallimin 

yang telah banyak membantu baik itu saran, kritik, serta motivasi yang terus 

menerus sehingga penulis merasa tergugah merasa termotivasi dengan adanya 

bantuan tersebut. 
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10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga 

penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.  

       Demikianlah kata pengantar ini, semoga semua pihak yang telah membantu 

penulis diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Alloh SWT. Kekurangan dan 

kesalahan pada skripsi ini adalah mutlak kelalaian penulis sendiri. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, 

umumnya bagi pembaca khalayak umum. Serta dapat berguna bagi kemajuan 

Ilmu Pendidikan terutama di Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. 

Aamiin. 

        Tasikmalaya,  Agustus  2019 

Penulis,  


