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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi Yang berjudul 

“PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI 

KEPRIBADIAN GURU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN EKONOMI (SURVEY PADA SISWA KELAS X,XI SMA DI 

KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA ”. 

 Skripsi  ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan 

pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. Skripsi  ini menggambarkan dan menjelaskan tentang pentingnya 

kompetensi profesionalisme dan kompetensi  kepribadian guru terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi  SMA di Kecamatan Cikatomas. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak 

terlepas dari keterbatasan kemampuan dan wawasan pengetahuan serta pengalaman penulis. 

Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi 

ini.  

 Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai 

pihak baik moril maupun materil, yang sangat membantu dalam terselesainya skripsi tepat pada 

waktunya, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampikan rasa 

terimakasih kepada : 

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

2. Dr.H. Cucu Hidayat, M,Pd. Selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Siliwangi 
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3. Suhendra, Drs., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

4. Dra. Suminawati, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan 

dan arahan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. 

5. Drs. Jusuf Anwar, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran 

telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran yang membangun sehingga 

terselesainya skripsi ini. 

6. Syamsudin,M.Pd selaku Ketua DBS yang telah memberikan dukungan dan motivasi 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7. Dosen Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis mengikuti 

perkulihan. 

8. Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah urusan Akademik, Kesiswaan, Sarana dan 

Prasarana, dan Humas SMA Negeri 1 Cikatomas yang telah memberikan ijin untuk 

melakukan penelitian. 

9. Kepala Sekolah, Wakil kepala sekolah urusan Akademik, Kesiswaan, Sarana dan 

Prasarana, dan Humas MAS Atthoriyah Cikatomas yang telah memberikan ijin untuk 

melakukan penelitian.  

10. Orang Tua yang telah memberikan do’a dan memberi ssemangat selama penyusunan 

sehingga terselesainya skripsi ini . 

11. Teman-teman yang telah memberikan semangat selama penyusunan sehingga 

terselesainya skripsi ini . 



iii 

 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan doa, 

dorongan serta bantuan , Allah lah yang maha melihat dan maha membalas dengan sangat 

sempurna. 

Mudah-mudahan semua kebaikan selama ini dicatat sebagai amal baik dan mendapat imbalan 

yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin. 

 

 

        Tasikmalaya,      Juli 2018 

          

 

                   Penulis  


