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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul. PENGARUH MODEL 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF PICTURE AND PICTURE  TERHADAP 

KEAKIFAN BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN EKONOMI KELAS X 

IIS C DI SMA ANGKASA LANUD HUSEIN SASTRANEGARA . (SUB  

POKOK BAHASAN KOPERASI) 

 Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasul 

Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga 

ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan 

Pendidikan Sarjana pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan 

dan Imu Pendidikan, Universitas Pasundan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sulit untuk dapat terwujud 

tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 

memberikan kontribusinya baik material maupun spiritual. Semoga amal dan jasa 
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mereka diterima oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan dibalas-Nya dengan 

pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi para pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

Bandung,    juni  2016 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Penulis menyadari segala keterbatasan yang dimiliki, hal ini dirasakan dalam 

pembuatan skripsi ini cukup menemui kendala. Namun berkat Rahmat yang 

dilimpahkanNya serta do’a dan dukungan dari kedua orang tua dan keluarga serta 

orang terdekat, sahabat-sahabat juga bantuan dari berbagai pihak, sehingga 

akhirnya skripsi ini berhasil diselesaikan. Karena itu penulis ingin menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak 

yang telah memberi masukan, membantu, membimbing dan mendukung dalam 

menyusun tulisan ini, yaitu disampaikan kepada : 

1. Bapak Dr. H. Suparman Ali, M.Si., selaku dosen pembimbing 1 yang telah 

banyak memberikan bimbingan, tanggungjawab serta motivasi dengan penuh 

keramahan dan arahan yang sangat berguna bagi penulis, 

2. Ibu Dra. Hj. Ani Setiani, M.Pd., selaku pembimbing II dan sebagai Ketua 

Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNPAS yang telah banyak memberikan 

bimbingan, tanggungjawab, motivasi dengan penuh keramahan dan arahan 

yang sangat berguna bagi penulis,   

3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si., M.Kom., selaku Rektor 

Universitas Pasundan yang menjadi motivasi, 

4. Bapak Dr. H. Dadang Mulyana, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruaan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, yang menjadi motivasi, 
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5. Bapak Dr. S. Marten Yogaswara., M.M., selaku wakil dekan III Fakultas 

Keguran dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, yang telah memberikan 

dorongan motivasi dalam penyusunan skripsi, 

6. Ibu Hj. Dini Riani, SE, M.M., selaku sekretaris Program Studi Ekonomi yang 

telah membekali banyak ilmu khususnya dalam bidang ekonomi dan 

kelancaran dalam hal menyelesaikan penelitian skripsi ini. 

7. Drs. H. Sulkarnaen AZ, M.SI., selaku dosen yang telah memberi dorongan 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, 

8. Bapak Saiful Almujab, M.Pd., asisten dosen di lingkungan Prodi Ekonomi 

FKIP UNPAS yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan serta 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, 

9. Bapak Chandra Gunawan, S.Pd., selaku assisten dosen di lingkungan Prodi 

Ekonomi FKIP UNPAS yang telah memberikan banyak bantuan dan 

dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Seluruh dosen dan assisten dosen yang berada di lingkungan Prodi Ekonomi 

FKIP UNPAS yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan motivasi dalam menyelasaikan 

skripsi ini. 

11. Seluruh Staf tata usaha dan administrasi FKIP UNPAS pada umumnya dan 

Prodi Ekonomi FKIP UNPAS khususnya yang telah memberikan bantuan dan 

kelancaran administrasi dalam perkuliahan, 
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12. Ibu Dra. Hj. Mimi Maryati, M.Si. selaku kepala sekolah SMA Angkasa 

Lanud Husein Sastranegara Bandung yang telah memberikan izin dan 

bimbingan dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 

13. Ibu Marlinah dan Ely Noorlaely selaku guru pembimbing SMA Angkasa 

Lanud Husein Sastranegara Bandung yang telah memberikan bimbingan 

dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 

14. Seluruh guru-guru yang berada di lingkungan SMA Angkasa Lanud Husein 

Sastranegara Bandung yang telah memberikan arahan dan bimbingannya 

dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 

15. Seluruh siswa-siswi SMA Angkasa Lanud Husein Sastranegara Bandung 

yang memberikan inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya siswa-

siswi kelas X MIA C dan X IIS C. 

16. Ibunda tersayang Sri Watini dan Ayahanda terhormat Endang Dadi Supriadi, 

Mpd yang tiada henti-hentinya membimbing, mendukung, menafkahi dan 

mendoakan penulis dengan penuh perhatian, kesabaran dan kasih sayang 

sehingga bisa banyak belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai 

modal utama dimasa depan, karna merekalah yang menjadi motivasi utama 

dan penulis berjanji akan mempersembahkan yang terbaik dalam mengisi 

kehidupan ini sebagai sedikit balasan. 

17. Kakakku  tercinta Ari Fitra Nugraha, Santi, adikku  Safwana Meysa Nugraha. 

dan tak lupa Ervin Nur Malayasari, Karena mereka penulis bisa bersemangat 

dan termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir secepat mungkin dan 

sebaik mungkin. 
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18. Keluarga besar saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang tiada 

henti-hentinya memberikan dukungan, dorongan, doa dan motivasi kepada 

penulis dari pertama kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini, 

19. Kakak-kakak Alumni Prodi Ekonomi Akuntansi (HIMAKSI) Afief Maulana 

Novendra., M.Pd., Firman Sanjaya, M.Pd., Saiful Almujab, M.Pd., Chandra 

Gunawan, S.Pd., Yudho Ramafrizal, M.Pd., Rona Putra Antika, M.Pd., Tias 

Wibawa, S.Pd., Reza Septian, S.Pd., Muhamad Andri N, S.Pd., Dwi Ariyanto 

S.pd., Anas Abdul Hakim S.pd., dan yang lainnya yang penulis tidak bisa 

sebutkan satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat 

terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

20. Adik-adik Demisioner Himaksi 2013 : Ajat Sudrajat, Bilal, Zeptian, Risyfan, 

Ramlan A, M. Angga, Dicki, Dimas, Devi, Sandi, Elis Lasmini 2014 ; yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tidak akan saya lupakan doa dan 

bantuan yang telah berikan. 

21. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan ; Veri ariyanto S, 

Tegar Panji R, Fuji Sampan S, Ari Priatna S, Endra, Heri Suprianto, Saripah 

Ulfa, Dinda Noviatami, Nurul Pangstu, Mikawati, Asep Munawar, dan 

seluruh mahasiwa angkatan 2012 khususnya kelas A dan B yang tidak bisa 

saya sebutkan satu per satu, terimakasih untuk semuanya yang telah 

memberikan dukungan serta motivasi bagi saya untuk menyelesaikan skripsi 

ini, 

22. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 

terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. 
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Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi sebuah ladang amal ibadah,  

dan Allah SWT meberi pahala yang berlipat. Aamiin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi 

penyajian maupun pembahasannya, hal ini disebabkan karena pengetahuan, 

pengalaman, dan kemampuan penulis yang terbatas, oleh karena itu penulis 

berkenan menerima kritik serta saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan 

dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

Bandung,   Juni 2016 
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