
i 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, karena berkat limpahan 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan 

benar, serta tepat pada waktunya. Skripsi ini yang berjudul ’’Pengaruh 

Kompetisi dalam Kegiatan Belajar Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa 

Pada Mata Pelajaran Ekonomi (Survey pada Siswa SMA Kelas XII di SMAN 

1 Manonjaya)”. Tujuan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dan sebagai salah satu syarat mengikuti 

sidang skripsi pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

Sesungguhnya dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

menyusun Proposal Penelitian ini penulis menemui kesulitan-kesulitan. Namun, 

berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat 

penulis atasi. Tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir,. M.S. Selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

2. Dr. H. Cucu Hidayat,M.Pd. Selaku Dekan FKIP Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

3. Dra.Hj. Heti Suherti,M.M. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

4. Syamsudin Arnasik, M.Pd Selaku pembimbing dua yang telah memberikan 

arahan dan waktunya untuk membimbing sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Jusuf Anwar M.Pd, selaku wali dosen dan sekaligus pembimbing satu yang 

telah memberikan arahan dan waktunya untuk membimbing sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ai Surnasih, S.Pd, selaku guru pamong di SMAN 1 Manonjaya yang telah 

mensupport, memberikan arahan dan waktunya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Drs. H, Yaya Sunarya, M.Pd, selaku kepala di SMAN 1 Manonjaya yang 

telah memberikan izin observasi dan memberikan dukungan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan materi ataupun non materi 

dan resti nuraeni yang selalu mensupport dalam mengerjakan skripsi ini.  

9. Teman-teman yang membantu dan memberikan dukungan saat menghadapi 

beberapa hambatan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata semoga Proposal Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Aamiin. 

 

    Tasikmalaya, Agustus  2019 
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