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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 dengan judul 

“Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru (Kompetensi Pedagogik, Profesional, 

Kepribadian Dan Kompetensi Sosial) Terhadap Minat Belajar Siswa Di SMA Negeri 1 

Manonjaya”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi gelar 

sarjana di Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 Terwujudnya penelitian ini pada hakikatnya adalah berkat pertolongan Allah SWT. 

Namun tidak terlepas juga bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan do’a, 

dorongan, dan bimbingan yang sangat bernilai harganya bagi penulis, untuk itu dengan segala 

kerendahan  hati penulis mengucapkan terimakasih 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; 

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

Siliwangi; 

4. Drs. Yoni Hermawan, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

kritik dan saran serta bimbingan dalam penyusunan proposal penelitian ini; 

5. Gugum Gumilar, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

kritik dan saran yang membangun serta bimbingan dan arahan yang sangat berguna 

dalam penyusunan proposal penelitian ini; 

6. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi yang telah banyak 

membantu penulis dari awal perkuliahan sampai pada tahap penulisan penelitian ini; 
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7. Drs. H. Yaya Sunarya, M.Pd., selaku Kepala SMA Negeri 1 Manonjaya  yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian; 

8. Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil 

serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis; 

9. Kepada Dra. Jubaedah dan Tatang Permana S.E. yang telah memberi dukungan moril 

maupun materil yang tiada henti kepada penulis; 

10. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2015 yang telah 

berjuang bersama dari awal perkuliahan; 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak dan apabila ada pihak 

yang tidak disebutkan penulis mohon maaf. Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 

 

 

Tasikmalaya, Juni 2019 

Penulis, 

 


