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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN GURU MATA PELAJARAN IPS DI 

KELAS DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SMP NEGERI 104 

JAKARTA SELATAN”  

 Maksud dan tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi 

persyaratan kelulusam program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Selain itu penulis juga dapat mencoba menerapkan dan membandingkan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan 

yang ada di lingkungan kerja.  

 Peneliti menyadari penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Dr. Umasih, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Jakarta.  

2. Dr. Desy Safitri, M.Si., selaku coordinator Program Studi Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.  

3. Ibu Dr. Dian Alfia Purwandari, S.E, M.Si., sebagia dosen pembimbing 

pertama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, 

memeriksa, serta memberikan petunjuk-petunjuk serta saran dalam 

penyusunan skripsi. 
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4. Ibu Nova Scorviana, M.A,. sebagai dosen pembimbing kedua yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, serta 

memberikan petunjuk-petunjuk dalam penyusunan skripsi.  

5. Seluruh staf pengajar Universitas Negeri Jakarta yang telah membimbing 

dan memberikan materi perkuliahan kepada penulis.  

6. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta yang telah 

membantu penulis dalam peminjaman buku.  

7. Kepada para responden siswa/i SMP Negeri 104 Jakarta Selatan yang telah 

menyempatkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian.  

8. Lebih khususnya lagi, penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang 

tua yaitu Ayah Muhamad Yusup dan Mamah Zulfah yang senantiasa 

memberikan dukungan baik materil maupun non materiil, kedua adikku 

Andhika Darma Putra Yusuf dan Zidni Rahman Yusuf. Tanpa doa dan 

segala dukungan mereka penulis tidak akan mungkin menyelesaikan 

sampai ketahap ini. Tidak lupa ucapan terima kasih peneliti ucapkan 

kepada para sahabat terkasih yang senantiasa mendukung, membantu, dan 

memotivasi peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.  

9. Sahabat-sahabatku Wahyu Agus Febriantia, Fathya Sofi Prajasti, 

Khairunisa Qadari, Cory Claudia, Venia Aprellia, Gemilang Sukma I, 

Intan Fitriyanti, Wafiq Nur Azizah, Octavia Nur Aini, Sri Ulina, Ka 

Ambar, Ka Shaiba, Niken Kartika, Abrilla Qudsiatul, Anikmatul Choir, 

Dzulfikar Ali Ridho, Rio Fajar.  
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10. Teman-temanku PIPS A 2015 dan PIPS B 2015 yang telah berjuang 

bersama menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.  

Kepada semua yang telah mendukung, mendoakan dan membantu peneliti 

dalam menyelesaikan penelitian ini yang belum tersebut Namanya dan tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga Allah SWT membalas 

dan melimpahkan karunia-Nya. Aamiin.  

Penulis merasa bahwa dalam menyusun skripsi ini masih menemui 

beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa 

penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-

kekurangan lainnya, maka dari itu penulis megharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari semua pihak  

Jakarta, 3 Januari 2020 

Penulis,  

 

Andini Novida Khairunnisa   

  


