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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan karunia yang tiada hingga sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “PENGARUH PEMBERIAN REWARD DAN 

PUNISHMENT TERHADAP SIKAP SOSIAL (Survey Pada Peserta Didik 

Kelas XI SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya Tahun Ajaran 2018/2019)” . 

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian 

skripsi di jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan menyadari selama 

penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan. Maka dengan segala 

kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih atas bantuan dan 

sumbangsih pemikirannya, penulis berharap kemurahan Allah SWT, semoga 

pahala yang berlipat menjadikan imbalan yang setimpal dengan apa yang telah 

diberikan kepada penulis bagi seluruh pihak yang membantu diantaranya: 

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

Tasikmalaya 

2. Dr. H. Cucu Hidayat, Drs., 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 pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis; 
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5. Ati Sadiah, S.pd, M.Pd selaku pembimbing II yang telah  meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis; 

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

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah memberikan bantuan 

dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini; 

7. Kepala sekolah SMA Negeri 3 Tasikmalaya yang telah memberikan izin untuk 

melakukan penelitian kepada penulis; 

8. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril, materil dan do’anya 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan; 

9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi yang telah 

memberikan masukan-masukan positif dalam penyusunan skripsi ini; dan 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

sehingga dapat terselesaikan dengan baik.  

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Hal ini disebabkan keterbatasan ilmu dan wawasan yang penulis miliki. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi pada bidang kajiannya 

dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini. Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan kkepada penulis 

mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Besar harapan penulis 

semoga skripsiini dapat diterima dengan baik. Amin   

Tasikmalaya,    Juli 2019 
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