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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirob  bil’alamin, dengan segala syukur 

ke hadirat Allah SWT yang melimpahkan begitu banyak rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya kepada penulis, serta hanya dengan ridho dan kehendak-Nya semata, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Gaya 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah 02 Malang”. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, 

bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. 

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada penulis kemampuan 

berfikir dan dororngan untuk berusaha sehingga skripsi ini dapat selesai 

tepat pada waktunya. 

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan terbaik. 

3. Bapak Drs. Bunyamin, MM., Ph.D. selaku Ketua STIE Malangkuҫeҫwara. 

4. Ibu  Dra. Lindananty, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen yang 

telah memberikan saran dan arahan sehingga proses belajar mengajar 

tercapai. 

5. Ibu Dra. Sherly Hesti Erawati, MM selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

6. Ibu Dr. Wiyarni, Ak., MSPA, CA, CSRA selaku dosen wali yang telah 

memberikan saran dan dukungan serta doa selama proses belajar mengajar 

di STIE Malangkuҫeҫwara. 

7. Orang tua ku (Bapak : Alm Usman Subhan) dan (Ibu : Syamsia Muslimin) 

yang selalu memberikan doa, perlindungan, dan kasih sayang serta 

perhatian yang tak terhingga. 

8. Seluruh Staf Pengajar STIE Malangkuҫeҫwara yang telah memberikan 

bekal ilmu kapada penulis. 



 

 

“PENGARUH MOTIVASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI 
PADA MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 02 MALANG” 

Author: Sawaludin Usman NPK: K.2013.5.32491 

 

viii 

9. Teman-teman seperjuanganku Manajemen angkatan 2013 yang tidak bisa 

kusebutkan satu persatu selalu memberikan bantuan dalam menyelesaikan 

skripsi. 

10. Guru-guru serta teman-teman seperjuangan di almamater tercinta “Ma’had 

Muhammadiyah Al-Munawwaroh Malang”. Semoga Allah 

mempersatukan kita di syurga kelak. 

11. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik 

dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. 

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

bagi semua pihak yang membutuhkan. Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Malang, 11 September 2017 

 

 

(   Sawaludin Usman   )  


