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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil’alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan 

kurikulum Sarjana Strata-l (S1) di Universitas Esa Unggul Jakarta.  

Penulisan skripsi ini tentunya jauh dari sempurna, hal ini sangat disadari 

karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. 

Terselesaikannya skripsi ini, tentunya tak terlepas dari peranan begitu banyak pihak 

yang telah memberikan do’a, bantuan dan dukungan baik secara moril maupun 

materiil kepada penulis. 

Penulis berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan bantuannya 

yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada segenap pihak SMAN 1 Kota 

Serang, yang telah memberi kesempatan penulis melakukan penelitian langsung dan 

memberikan waktu untuk pengambilan data lewat penyebaran angket langsung pada 

siswa. 

Harapan penulis, semoga apa yang menjadi maksud dan tujuan penelitian 

dapat tercapai sehingga dapat bermanfaat untuk pembaca dan masyarakat luas. Tidak 

lupa penulis ucapkan terima kasih kepada: 

1. Yang terhormat Ibu Levianti, M.Si., Psikolog selaku dosen pembimbing I 

yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam penyusunan 
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skripsi ini, dan telah memberikan saran serta semangat kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  

2. Yang terhormat Bapak  Drs. Sugiyanto, MM selaku pembimbing II, yang 

telah banyak memberikan pengarahan dan meluangkan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin pada penulis untuk 

melakukan penelitian di SMAN 1 Kota Serang.  

4. Ibu Zaenab, S.Pd selaku Humas di SMAN 1 Kota Serang yang telah 

memberikan banyak bantuan selama penelitian berlangsung di sekolah, serta 

para dewan guru yang telah meluangkan jam mengajarnya yang digunakan 

penulis untuk pengambilan data. Serta para siswa yang telah bersedia untuk 

mengisi kuesioner sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Kedua orang tua saya tercinta Bapak H. Ahmad Nawawi dan Ibu Hj. Suirat, 

yang tak pernah lelah mendoakan anak-anaknya agar selalu dimudahkan 

segala urusannya. Bapak yang telah memberikan sarana dan prasarana yang 

tak terhingga jumlahnya kepada penulis untuk dapat kuliah dan akhirnya 

penulis dapat menyelesaikannya. Bapak yang setiap malam selalu shalat 

Tahajjud hingga berlinang air mata mendoakan anak-anaknya. Mamah yang 

meskipun suka ngomel tetapi beliau sangat perhatian pada penulis, walaupun 

sempat drop beberapa kali keluar-masuk rumah sakit, tapi tetap selalu 

memberikan dukungan dan doa yang tak kan pernah terbalas oleh 

penulis...terimakasih mamah, terimakasih bapak. 
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6. Kepada kakak-kakak ku, Teh Nani dan Kakang yang banyak membantu 

terutama jika butuh suntikan dana....hehee... Buat A Mamat dan Teh Neng 

yang telah memberikan dukungannya...hatur nuhun pisan teteh... Buat Bang 

Iwan yang ga capek mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan 

skripsi...YAKUSA bang... dan buat A Acul yang bnyak membantu penulis 

dalam mengerjakan skripsi....maksih ya oom... terimakasih atas segala 

bantuan, dukungan serta do’a yang sudah diberikan.... 

7. Semua teman-teman Fakultas Psikologi, Yoel yang telah memberikan 

bantuannya dan pernah menjadi teman share dalam mengerjakan 

skripsi....makasih Yoel. Teman seperjuangan yaitu, Nie, Puput, Mamih, Teh 

Lita, Yuni, Desi, Erika, Ka Lucky, Ka July...yang belum selesai ayoo 

lanjutkan....dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, 

terima kasih atas segala dukungan kalian...Miss You All. 

8. My Arief De’iep yang banyak memberikan dukungan dan banyak meluangkan 

waktunya untuk menemani penulis menyelesaikan skripsi. Yang selalu 

ngomel saat penulis malas mengerjakan skripsi. Yang selalu setia menemani 

penulis saat sedang menghadapi kesulitan..selalu menyempatkan waktunya 

untuk antar-jemput....makasih sayang... ILUIMUINU... 

9.  Seluruh staff Fakultas Psikologi, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 

10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan yang telah ikut membantu demi 

lancarnya pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini. 
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Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna untuk menambah keilmuan di 

Bidang Psikologi terutama yang berkaitan dengan pengetahuan persepsi tentang gaya 

mengajar dengan motivasi berprestasi. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 

yang mengarah pada perbaikan agar skripsi ini berguna bagi para pembaca. Atas 

segala perhatian saudara sekalian penulis ucapkan terima kasih. 

 

 

Serang, 30 September 2011 

 

Penulis 


