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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah SWT yang telah 

memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Skripsi ini berjudul “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN 

KONSEP SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X IPS 

SMA NEGERI 8 TASIKMALAYA”.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak sekali 

kekurangan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan adanya saran 

yang bersifat membangun dari para pembaca agar penulis dapat memperbaiki 

kekurangan-kekurangan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam 

pembuatan skripsi ini, karena pihak-pihak tersebut telah memberikan bantuan. Oleh 

karena itu dengan kerendahan hati penyusun menyampaikan banyak terima kasih 

kepada: 

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

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

Pendidikan Universitas Siliwangi. 

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

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi sekaligus 

sebagai  pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, perhatian, arahan 

serta dukungan dalam penyusunan dkripsi ini 
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4. Rd. Roro Suci Nurdianti, S.Pd, M.Pd, selaku pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Segenap dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi. 

6. Kedua Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan 

motivasi serta dukungan baik berupa moril maupun materil. 

7. Semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu 

membantu dan memberikan motivasi selama penulisan. 

8. Pihak-pihak lain yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini. 

Terima kasih penyusun sampaikan, semoga Allah membalas dengan 

kebaikan yang berlipat ganda. Penyusun juga mengucapkan mohon maaf kepada 

semua pihak karena banyak kesalahan dalam proses penyusunan skripsi ini. 

Penyusun juga menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, 

maka dari itu penyusun berharap kritik dan masukan kepada para pembaca, supaya 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pembaca semuanya. 

 

Tasikmalaya, Juni 2019 
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