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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan keleluasaan umur untuk melaksanakan segala aktifitas, Shalawat 

beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad 

SAW, dengan kemudahan dan kelapangan yang dianugerahkan kepada penulis, 

sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing Dengan Bantuan 

Media Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

(Studi Quasi Eksperimen Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X IPS SMA 

Negeri 6 Kota 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 di minimalisir 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 : 
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1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S., 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, M.M., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah 

memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Drs. Syamsudin Arnasik, M.Pd., sebagai Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik 

penulis dangan wawasan yang luas dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Edi Fitriana Afriza, M.M., selaku pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, arahan dan motivasi, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi 

ini. 

6. Drs. Suhendra, M.Pd., selaku wali dosen yang telah memberikan arahan 

dalam penulisan skripsi ini. 

7. Seluruh staf dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang telah memberikan Motivasi 

dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepala SMA Negeri 6 Kota Tasikmalaya yang telah memberikan izin 

untuk melaksanakan penelitian. 
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10. Dra. Robiah, selaku guru pembimbing yang telah memberikan bimbingan 

dan motivasi serta arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. 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 dangan balasan yang berlipat ganda. Harapan peneliti dari penulisan 

skripsi ini ialah semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca. Amin.  

 

Tasikmalaya, Mei 2019 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 


