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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat 

rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“Penerapan Model Problem Solving Berbantukan Metode Debat dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis pada Siswa SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya.” 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi. Skripsi ini menjelaskan tentang begitu pentingnya 

guru menerapkan model pembelajaran problem solving berbantukan metode debat 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diberi perlakuan. 

Dalam lampiran ini terselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih 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 Tasikmalaya. 

3. Dra. Hj. Heti Suherti, S.Pd., MM. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

4. Drs. Suhendra, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, 

mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan 

skripsi penelitian ini. 
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5. Edi Fitriana Afriza, S.Pd., MM. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 

membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis selama 

menyelesaikan skripsi penelitian ini. 

6. Drs. Yoni Hermawan, M.Pd. Selaku Dewan Bimbingan Skripsi Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

8. Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di sekolah. 

9. Orang tua tercinta serta Kakak yang selalu memberikan semangat dan motivasi, 

baik berupa material maupun nonmaterial, serta doa yang senantiasa dipanjatkan 

untuk menyertai penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian ini. 

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu 

serta memberikan dorongan yang positif bagi penulis baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam penyelesaian skripsi penelitian ini. 

Tidak ada satu imbalan atau balasan yang dapat penulis berikan kepada semua 

pihak yang terlibat dan senantiasa telah mendoakan serta membantu. Penulis sampaikan 

sebagai pengganti jasa hanya doa yang tulus, ikhlas dan mudah-mudahan segala 

bantuan yang sudah diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan Allah 

menggantikan yang lebih dengan apa yang diberikan, Aamiin. 

Selanjutnya dengan adanya skripsi ini, penulis berharap dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya dan tambahan wawasan mengenai penerapan 
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model problem solving berbantukan metode debat dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

Adapun kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini semata-mata 

keterbatasan kemampuan dan wawasan yang kurang dari penulis, maka dari itu kritik 

dan saran dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

 

Tasikmalaya,   Juni 2019

  

 

               Penulis 


