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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-NYA serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam 

menyelsaikan proposal penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.  

Proposal  penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

 Dalam penyusunan proposal ini, peneliti banyak memperoleh bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

2. Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi. 

3. Suparno, M.Pd . selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. 

4. Dr. Endang Sri Rahyu, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

memberi bimbingan dan semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan 

proposal ini. 

5. Dr. Ari Saptono, SE, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang  juga telah 

banyak memberi bimbingan dan arahan kepada peneliti. 
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6. Dr. I Ketut  R. Sudiarditha, M.Si selaku pengui ahli yang telah memberikan 

waktu dan ilmunya kepada peneliti. 

7. Agus Wibowo, M.Pd selaku sekretaris yang telah memberikan waktu dan 

ilmunya kepada peneliti. 

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang  

memberikan bekal ilmu kepada peneliti dan dedikasinya selama ini. 

9. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah 

membantu selama ini. 

10. Kedua orang tua peneliti, Sumanta dan Rasmini yang selalu memberikan 

perhatian, doa, dukungan, kasih dan sayang yang tiada putus. 

11. Suami dan anak peneliti, Iksan Piar Ramadhan dan Adzkiya Laiba Sandes 

yang selalu memberikan semangat, perhatian, doa, dukungan, kasih dan 

sayang yang tiada putus. 

12.  Ketiga adik peneliti Nika Junita, Aprillia Andini dan Aditya Alfajar atas 

semangat dan doa yang selalu diberikan. 

13. Keluarga besar peneliti atas semangat dan doa yang selalu diberikan. 

14. Sahabat peneliti Imam Buchari, Hany Maryani, Dewi Rahmawati, Chaflah 

Kuhafa dan Intan Setianingtias memberikan semangat, perhatian, doa, dan 

dukungan yang tiada putus. 

15. Teman-teman  Pendidikan Ekonomi Koperasi 2012 yang juga turut 

membantu dan memotivasi. 

16. Ketua dan anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (KOPMA 

UNJ) yang telah membantu selama ini. 
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Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun proposal ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang 

membangun demi perbaikan dilain waktu. Peneliti berharap agar proposal 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain. 

 

Jakarta,  Februari 2018 

 

Peneliti    

  


