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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan sykur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

karunia yang tiada hingga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH PERSEPSI KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR SISWA PADA BIDANG STUDY KEWIRAUSAHAAN” (Survey 

pada siswa kelas XI SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya). 

Tujuan dari penulisan Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana di Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini 

disebabkan karena keterbatasan peneliti. Oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik 

dari pembaca yang sifatnya membangun untuk dijadikan masukan yang berharga. 

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat : 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priadi, Ir., M.S. selaku Rektor 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 yang telah berkenan 

meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, semangat dan masukan kepada 

penulis selama penyusunan tugas akhir skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 
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4. Drs. H. Yoni Hermawan, M.Pd selaku Dewan Bimbingan Skripsi dan Pembimbing I 

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya  

5. Edi Fitriana Afriza, S.Pd., M.M selaku pembimbing II Pendidikan Ekonomi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah berkenan 

meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, semangat dan masukan kepada 

penulis selama penyusunan tugas akhir skripsi 

6. Kepala sekolah, guru dan staff tata usaha SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya yang telah 

memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di  SMK Negeri 2 Kota 

Tasikmalaya 

7. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan dukungan moral, 

materi serta doa untuk kelancaran anak tercintanya dalam kuliah dan menyusun skripsi 

8. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan kepada semua pihak 

terimakasih telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Besar harapan mudah-mudahan dari setiap usaha dan partisipasi semua pihak 

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat 

berguna bagi penulis khusunya dan bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. 

 

       Tasikmalaya, Desember 2018  
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