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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 

limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan 

baik dan benar, serta tepat pada waktunya. 

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang 

berjudul “PENGARUH SELF REGULATED LEARNING, LINGKUNGAN 

KELUARGA DAN IKLIM KELAS TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

PADA MATA PELAJARAN EKONOMI (Survei pada Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri Se-Kota Tasikmalaya Tahun Ajaran 2019/2020)”. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi. Skripsi ini terdiri dari 5 BAB. Mulai dari BAB I 

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan 

penelitian, dan kegunaan penelitian. BAB II mengenai Tinjauan Teoritis berisi 

teori-teori yang mendukung penelitian skripsi, hasil penelitian yang relevan dengan 

perbandingan penelitian dengan penelitian penulis, kerangka berpikir, dan hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian skripsi. BAB III mengenai Prosedur Penelitian 

berisi metode penelitian, variabel penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, langkah-langkah penelitian, 

waktu penelitian, dan tempat penelitian.  BAB IV mengenai Hasil Penelitian dan 

Pembahasan berisi mengenai deskripsi hasil penelitian, hasil pengolahan data, hasil 

analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. BAB V berisi mengenai Simpulan 

dan Saran. 

Terwujudnya Skripsi ini pada hakikatnya adalah berkat pertolongan Allah 

SWT, Namun tidak lepas dari beberapa pihak yang telah memberi bantuan, 

akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan tepat waktu sesuai dengan 

harapan penulis selama ini. Meski demikian, penulis menyadari bahwa Skripsi ini 
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masih jauh dari kata sempurna, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari para pembaca, sehingga dapat menyempurnakan karya tulis 

ilmiah dimasa yang akan mendatang. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga 

penyusunan Skripsi ini memberikan manfaat baik bagi penulis khususnya, maupun 

bagi siapa saja pada umumnya. 

 

Tasikmalaya, September  2020 

 

 

Penyusun 
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