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Alhamdulillah puji serta syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat 
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dan motivasi dari awal penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah memberikan 

pendidikan selama penulis mengikuti perkuliahan. 

7. Kedua orang tua dan adikku Hilman Taufik yang telah memberikan perhatian, 

kasih sayang, dorongan, doa dan bantual moril maupun materil yang tidak 

terhitung nilainya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan 
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