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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 

karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul : “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Guru (Studi Kasus di Sekolah Dasar Sekecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung)”. 

 Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka 

mengikuti Ujian akhir Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung serta sebagai wadah 

untuk mempraktekan teori dan ilmu yang saya dapat selama mengikuti 

perkuliahan di Universitas Widyatama tercinta ini. Saya sadari bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih ada kekurangan serta batasan permasalahan yang 

terlalu kecil. Namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang memerlukan serta dapat memberikan masukan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan.  

Akhir kata saya mengharapkan kritikan yang membangun demi mencapai 

sesuatu yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.   

 

 

Bandung,    Desember 2013 

 

 

                        (Krisna Apriyanti) 
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Dalam penyusunan skripsi ini, mungkin tidak terlaksana tanpa bantuan, 
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Wibowo, S.Kom, yang telah memberikan kesempatan dan semangat agar saya 

dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu. 

Selain itu dengan kerendahan hati, saya juga ingin menyampaikan rasa 

terima kasih yang tidak terhingga kepada: Dosen Pembimbing H. Agoestiana 

Boediprasetya, S.E., M.T.  yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan 

bimbingan, pengarahan dan saran. 

Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada :  

1. Bapak Dr. H Mame S. Sutoko, Ir., DEA, selaku rektor Universitas Widyatama 

Bandung. 

2. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 
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dan Manajemen Universitas Widyatama. 

5. Ibu Dr. Mariana Rachmawati, S.E., M.M. selaku Dosen Wali, yang sabar 

membimbing dalam hal perkuliahan. 
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6. Kepada seluruh dosen-dosen Universitas Widyatama, terimakasih buat 

pembelajaran dan semangatnya. 

7. Bapak Kuat Watsono, Bapak Midjo, Ibu Jumirah dan seluruh Staf Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama yang telah turut mendukung 

kelancaran penulisan skripsi ini. 

8. Kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat. 

9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan telah 

mengisi kehidupan penulis dengan segala pengalaman suka maupun duka 

dalam menjalani kuliah di kampus tercinta ini, yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu. Semoga nasehat, doa restu, bantuan serta kebaikan yang telah 

diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini, baik isi maupun bentuk 

penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih banyak kekurangan 

yang perlu diberi saran dan kritik dari semua pihak yang penulis harapkan agar 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca sekalian. 
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