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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayah dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Treffinger dengan Bantuan Media Power Point dalam 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa (Studi Kuasi Eksperimen 

Pada Siswa Kelas XI IPS Pada Mata Pelajaran Prakarya/Kewirausahaan di SMA 

Negeri 1 Kota Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019).”. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

sarjana pendidikan pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya.  

Akhirnya setelah perjalanan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

proses pendidikan sampai penyusunan skripsi ini, penulis bisa menyelesaikan dengan 

baik. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih atas 

bantuan dan sumbangsih pemikirannya, penulis berharap kemurahan Allah SWT, 

semoga pahala yang berlipat menjadi imbalan yang setimpal dengan apa yang telah 

diberikan kepada penulis bagi semua pihak yang telah membantu diantaranya:  

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

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

Universitas Siliwangi; 

3. Dra. H. Heti Suherti, M.M., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi; 

4. Syamsudin Arnasik, M.Pd., selaku pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, 

pengarahan,  motivasi, dan juga nasehat-nasehat dengan penuh kesabaran sampai 

penelitian ini selesai; 
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5. Gugum Gumilar, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, 

pengarahan,  motivasi, dan juga nasehat-nasehat dengan penuh kesabaran sampai 

penelitian ini selesai; 

6. Jusuf Anwar, M.Pd., selaku wali dosen yang selalu mengingatkan dan memberikan 

motivasi kepada penulis; 

7. Bapak/Ibu dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah memberikan bantuan dan dorongan 

dalam penyusunan skripsi ini; 

8. Kepala Sekolah beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian; 

9. Dra. Huda Lutfiah, M.M selaku guru mata pelajaran Prakarya/Kewirausahaan kelas 

XI IPS di SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya yang membantu penulis dalam 

observasi dan penelitian sehingga data yang dibutuhkan dapat terkumpul; 

10. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan moril dan materil, semangat, 

motivasi, serta do’a kepada penulis selama studi dan menyelesaikan skripsi ini; 

11. Semua pengurus BEM Universitas Siliwangi, sahabat Demisioner HMJ DIKMI 

2015, dan rekan-rekan Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan 

bantuan, semangat, dan sharing selama penyusunan skripsi ini. 

Atas segala doa, semangat, bantuan, dan dorongan saya ucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak khusunya bagi penulis pribadi maupun bagi para pembaca dan semoga Allah 

SWT mencatat semua amalan baik yang bermanfaat kelak di akhir. 

Tasikmalaya, Juli 2019 

 

 

Penulis 



iii 

 

 


