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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Supervisi Akademik Dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA/MA Negeri Kota Tasikmalaya” 

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak baik moril maupun materil, tanpa bantuan tersebut tentu saja 

skripsi  ini tidak dapat selesai dengan baik, maka pada kesempatan ini 

perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

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

Tasikmalaya, 

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

Pendidikan, Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya, 

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

Fakultas dan Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 

4. Drs. H Yoni Hermawan, M.Pd., selaku pembimbing I, yang dalam 

penyusunan skripsi ini banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, 

memberikan petunjuk, dorongan dan koreksi sejak awal hingga selesai 

penyusunan skripsi ini, 

5. Rd. Roro Suci Nurdianti, M.Pd., selaku pembimbing II, yang dalam 

penyusunan skripsi ini banyak meluangkan waktunya untuk membimning, 
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memberikan petunjuk, dorongan dan koreksi sejak awal hingga selesai 

penyusunan skripsi ini, 

6. Rendra Gumilar, M.Pd., selaku Wali Dosen yang selalu memberikan masukan 

kepada penulis, 

7. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 

8. Seluruh Guru mata pelajaran ekonomi SMAMA Negeri Kota Tasikmalaya 

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian 

dalam pengisian angket (kuesioner), 

9. Kedua orang tua beserta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do’a 

dan dorongan serta jerihpayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini, 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga amal kebaikan dari setiap usaha dn partisipasi semua pihak 

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Akhirnya penulis berharap 

skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca, serta dapat 

menjadi salah satu sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan dunia 

pendidikan terutama pendidikan ekonomi. Aamiin. 
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