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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah rahmat dan 

karunia-nya, shalawat dan salam tidak lupa curahkan kepada junjunan kita yakni 

Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan keluarganya hingga akhir 

zaman, amin. Alhamdulilah penulis dapat menyelesikan skripsi yang berjudul 

“PENGARUH PEMBERIAN REWARD AND PUNISHMENT TERHADAP 

MOTIVASI SERTA IMPLIKASINYA  TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI MAN 2 TASIKMALAYA”. 

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan 

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

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

Tasikmalaya 

2. Dr. 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 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

4. Drs. H. Yoni Hermawan, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan, pengarahan, pemikiran, dan motivasi dengan 

penuh kesabaran kepada penulis dengan menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ati Sadiah, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

merelakan waktu dan kerelaan hati untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan serta saran-saran selama menyusun skripsi ini. 
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6. Semua dosen jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah memberikan 

bantuan dan dorongan dalam menyusun skripsi ini. 

7. Kepala MAN 2 Tasikmalaya yang telah memberi izin untuk melakukan 

penelitian. 

8. Keduan orang tua, yang telah memberikan bantuan moril atau material 

serta doa-nya selama menyusun skripsi ini. 

9. Teman-teman yang telah memberi semangat sehingga skripsi ini tersusun. 

10. Semua pihak yang terlibat dalam menyusun skripsi ini baik secara 

langsung maupun tidak langsung  

Akhirnya skripsi dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. 

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan 

yang setimpal dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penulis mohon 

maaf atas kekurangan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat, 

khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi pembaca. 

 

Tasikmalaya, Juli 2019 
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