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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan 

karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam 

semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah 

dan syariat islam kepada seluruh umat manusia. Atas rahmat Allah SWT, akhirnya 

penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Fasilitas Belajar dan 

Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa (Survey Terhadap Mata Pelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan Kelas XII SMK Negeri 2 Tasikmalaya Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2018/2019)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi 

persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan, pada Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai 

kendala dan hambatan, namun atas dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai 

pihak, maka segala hambatan dapat penulis lalui. Terwujudnya Skripsi ini tidak lepas 

dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik 

tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 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; 

4. Drs. Jusuf Anwar, M.Pd., selaku pembimbing I, 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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5. Astri Srigustini, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II, yang telah berkenan 

meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, semangat dan masukan 

kepada penulis selama penyusunan tugas akhir skripsi sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan; 

6. Drs. H. Yoni Hermawan, M.Pd., selaku Dewan Bimbingan Skripsi Jurusan 

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya; 

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas 

Siliwangi; 

8. Dr. H. Wawan, S.Pd., M.M., selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tasikmalaya 

yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian; 

9. Orang Tua penulis yang telah membimbing, mengasuh, memberikan motivasi 

dan semangat kepada penulis; 

10. Kepada semua pihak, teman-teman sejurusan dan semua yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu hingga Skripsi ini 

terselesaikan. 

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya serta membalas segala 

kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena 

itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi 

perbaikan-perbaikan kedepan. Penulis sangat berharap semoga Skripsi ini dapat 

bermanfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Aamin. 

 

Tasikmalaya, Juni 2019 

 

 

Penulis, 


