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 Puji dan syukur ke hadirat illahi Robbi, karena dengan rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya, penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kreatif Peserta Didik (Studi Kuasi 

Eksperimen Pada Mata Pelajaran Prakarya Dan Kewirausahaan Kelas XI 

IPA SMAN 1 Ciawi Tasikmalaya)”.  

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan wawasan pengetahuan dan 

pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar kekurangan dari penulis 

dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. 

Selama penyusunan skripsi ini tentunya penulis telah banyak mendapat 

bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, yang sangat membantu 

dalam terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya, maka pada kesempatan ini 

dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

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

Tasikmalaya. 
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2. Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Hj. Heti Suherti, Dra., M.M selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah 

memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Drs. H. Yoni Hermawan, M.Pd, sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik penulis dangan 

wawasan yang luas dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Rendra Gumilar, M.Pd, selaku pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, arahan dan motivasi, serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah memberikan motivasi dan arahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Kedua orang tua, yang telah memberikan doa dan dorongan, baik moril 

maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kepala SMA Negeri 1 Ciawi Tasikmalaya yang telah memberikan izin untuk 

melaksanakan penelitian. 

9. Rika Herdiana, S.Pd, selaku guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta arahan dengan penuh 

kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Semua pihak yang terkait yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

mendoakan, membantu, dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi. 

Jazakumullahu Khairan Katsiraan. Semoga allah SWT membalas segala 

ketulusan dan kebaikan yang telah Bapak, Ibu dan Saudara berikan pada penulis 
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dangan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dan menjadi berkah khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua 

pembaca. Aamiin.  

 

Tasikmalaya, Juni 2019 
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