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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Gaya  Belajar  Siswa, Persepsi Siswa mengenai 

Metode Mengajar Guru, dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa 

(Survey Terhadap Siswa MIPA kelas Lintas Minat Ekonomi SMA Negeri 1 Kota 

Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019)”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam menempuh gelar sarjana di Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

Terwujudnya skripsi ini pada hakikatnya adalah berkat pertolongan Allah 

SWT. namun tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan 

dorongan, semangat dan bimbingan yang tidak ternilai harganya, untuk itu pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir. MS., 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 

4. Drs. Suhendra, M.Pd, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan 

arahan, dan petunjuk sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.  
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5. Ai Nur Solihat, M.Pd, selaku dosen pembimbing II  yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan, pemikiran, arahan, dan motivasi 

sejak awal sampai akhir dalam penulisan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya yang telah memberi petunjuk, motivasi, dan memberikan 

pengetahuan serta wawasan kepada penulis.  

7. Orangtua (Bapak Dede Laswan dan Ibu Dedeh Kurniasih) yang senantiasa 

memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil. 

8. Adik (Nela Yunita dan Neli Yuniarti) serta keluarga tercinta yang selalu 

memberikan semangat kepada penulis ketika proses penyusunan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu membantu 

memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini.  

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan umumnya bagi semua pembaca. 
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