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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

serta karunia-Nya. Penulis telah diberikan segala niat dan rencana untuk menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Dengan Bantuan 

Media Visual Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jatiwaras”. Skripsi ini dibuat untuk 
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Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 
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penyusunan skripsi ini sampai penelitian selesai. 

5. Ai Nur Solihat, M. Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, 

arahan, motivasi dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. 
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telah mengarahkan dan membimbing dalam bidang akademik. 
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8. Kepala SMA Negeri 1 Jatiwaras yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk 

melaksanakan penelitian. 
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dan Bapak, Ibu Guru beserta karyawan SMA Negeri 1 Jatiwaras yang telah berkenan 

menerima dan membimbing penulis. 

10. Kedua Orang Tua yang telah memberikan semangat dan motivasi serta dorongan 
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yang telah membantu dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini. 

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