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memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal 
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Pemahaman Konsep Peserta Didik (Studi Kuasi Eksperimen Pada Mata 
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Tahun Pelajaran 2018-2019)”. 
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Tasikmalaya yang turut memberikan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Orangtua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dengan penuh 

kesabaran baik itu dukungan moril, materil dan doa yang tiada henti untuk 

keberhasilan penulis; 

7. Ena Mulyana, S.Pd.,M.M., selaku kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 

Tasikmalaya yang telah memberikan ijin sehingga penulis dapat melaksanakan 

penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Tasikmalaya; 

8. Drs.H. Lukman Nulhakim, M.M., selaku guru mata pelajaran Ekonomi di SMA 
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9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
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Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis 

miliki. Saran dan kritik membangun akan penulis terima dengan senang hati demi 

perbaikan penulisan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

semua pihak. 
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