KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah
SWT,

yang

telah

melimpahkan

karunia-Nya

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Lingkungan Sekolah
terhadap Motivasi Belajar dan Implikasinya Terhadap Prestasi Belajar
Siswa (Penelitian Survey terhadap siswa kelas X pada mata pelajaran ekonomi di
SMAN 1 Sindangkasih Kab. Ciamis tahun ajaran 2018/2019)”.
Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Penulis menyadari selama
penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun atas
dorongan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat
terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:
1.

Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir. Ms., selaku Rektor Universitas Siliwangi
Tasikmalaya.

2.

Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd., selaku Dekan Faklutas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

3.

Dra. Hj. Heti Suherti, MM., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

4.

Syamsudin Arnasik, M.Pd., selaku Pembimbimbing I yang telah meluangkan
waktu untuk membimbing, mengarahkan dan mendidik penulis dengan

i

wawasan yang luas dalam penyusunan skripsi ini sehingga akhirnya dapat
selesai tepat waktu.
5.

Rendra Gumilar, M.Pd., selaku Pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan, arahan dan motivasi dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

6.

Seluruh

dosen

Jurusan

Pendidikan

ekonomi

Universitas

Siliwangi

Tasikmalaya yang telah memberi petunjuk, motivasi dan memberikan
pengetahuan serta wawasan kepada penulis.
7.

Kepada kepala sekolah SMAN 1 Sindangkasih Kab. Ciamis yang telah
memberikan izin kepada penulis dan membantu dalam proses penyelesaian
skripsi ini.

8.

Kepada guru mata pelajaran ekonomi SMAN 1 Sindangkasih Kab. Ciamis
yang telah membantu serta memberikan informasi yang dibutuhkan kepada
penulis.

9.

Kedua Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan motivasi,
materi, nasehat dan doa restu bagi penulis.

10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2015 dan
khususnya kelas A terima kasih atas bantuan dan motivasinya, semoga tali
persahabatan kita tetap terjalin.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu
kepada penulis, semoga bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan yang
berlipat ganda dari Allah SWT.

ii

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu
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