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KATA PENGANTAR  

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TuhanYang Maha Esa, 

karena dengan rahmat karunia-Nya, Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat ujian sarjana Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Siliwangi  Tasikmalaya.  

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam 

skripsi ini  masih banyak kekurangan baik dari penulisan, isi, maupun tata bahasa, 

oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis lalui dengan penuh kesabaran. Namun 

dengan harapan yang besar serta bimbingan dosen pembimbing dan semua pihak, 

akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.  

Dalam penyususan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan secara moral 

maupun materil dari berbagai pihak yang berupa saran, petunjuk, bimbingan, serta 

nasehat. Untuk itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-

besarnya 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, 

3. Dra. Heti Suherti, M.M selaku ketua jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dan selaku Pembimgbing I 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dan memberikan 

bekal pengetahuan selama penulis menuntut ilmu sehingga bisa menyelesaikan 

skripsi ini. 
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4. Ai Nur Solihat M.Pd selaku pembingbing II yang telah memberikan bimbingan 

dan arahan kepada penulis memberikan bekal pengatahuan selama penulis 

menuntut ilmu sampai dengan menyelesaikan skripsi ini. 

5. Yoni Hermawan, M.Pd selaku wali dosen dan ketua DBS yang telah memberikan 

bimbingan , arahan, dan motivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 

7. Kepala SMK Negeri 1 Kota Tasikmalaya yang telah membantu dalam penelitian 

skripsi ini 

8. Keduaorang tua tercinta yang memberi motivasi serta memberikan nasehat-

nasehat yang selalu menenangkan hati, 

9. Rekan-rekan seperjuangan Tyara Dwita Oktaviana S.Pd, Resti Suci Fauziah S.Pd, 

dan Lia Yuliantisari S.Pd dan juga kepada adik tersayang Desi Susana L S.H, 

Diky Lukas L, Novi Lusiana, dan Algi Wihermila yang memberi semangat dan 

motivasi selama penulisan skripsi ini 

Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat dan sarana informasi bagi penulis dan pembaca. Aamiin.  
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