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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan ke Hadirat Allah Swt. yang tidak henti-hentinya 

memberikan nikmat kesehatan, karena tidak ada yang lebih berharga dari kesehatan. 

Dengan kesehatan yang diberikan pula, penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian 

ini dengan judul “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Serta Motivasi Guru 

Ekonomi Terhadap Minat Siswa SMAN 4 Tasikmalaya Untuk Melanjutkan Kuliah 

Jurusan Pendidikan Ekonomi”. 

Ucapan terimakasih sudah sepantasnya penulis ucapkan kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian proposal penelitian ini. Oleh karena itu, 

dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

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

telah memberikan kesempatan untuk saya menimba ilmu di Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya;  

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

Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

3. Dra. Hj. Heti Suherti, M.M. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

4. Drs. Suhendra, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan 

bimbingan serta semangat dalam menyelesaikan proposal ini; 

5. Gugum Gumilar, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing 2 yang juga telah memberikan 

bimbingan serta saran perbaikan sehingga proposal penelitian ini dapat 

diselesaikan sebagai mestinya; 

6. Kurniawan, S.Pd., M.M., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, 

arahan serta saran kepada peneliti selama menjalani perkuliahan;  

7. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah berperan dalam 

menyampaikan ilmunya yang bermanfaat serta memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada peneliti; 
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8. Kepala SMAN 4 Tasikmalaya yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk 

melakukan observasi penelitian; 

9. Orang tua serta keluarga yang senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti 

tiada henti hingga skripsi ini selesai; 

10. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani perjuangan selama kuliah, 

membantu, memotivasi dan mendoakan sehingga skripsi ini selesai; 

Harapan terbesar penulis yaitu semoga apa yang telah penulis tulis bisa 

memberikan manfaat, baik untuk pembaca maupun orang-orang yang mengambil 

sebagai tambahan referensi yang telah ada. 

Terlepas dari semua itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca 

agar penulis dapat memperbaiki proposal penelitian ini. 

 

Tasikmalaya, Juli 2020 

 

 

      Rieda Siti Hoeriah
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