
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KATA PENGANTAR 
 
 
 
 

Syaloom. 

 
Dengan setulus hati penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus 

Kristus, atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi “Pengaruh 

Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar 

Lampung” yang telah lama dinanti demi melangkah ke jenjang kehidupan selanjutnya. 

 
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

 
1.  Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas 

 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

 
2.  Ibu Hj. Aida Sari, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Lampung atas segala nasihat, bimbingan, dan bantuan yang 

selalu diberikan. 

3.  Ibu Yuningsih, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing penulis 

atas segala nasihat dan bimbingannya selama ini. 

4.  Bapak Habibullah Djimad S.E., M.Si. selaku Pembimbing Utama, atas 

bimbingan dan didikan serta arahannya dalam penulisan skripsi ini. 

5.  Ibu Dr. Nova Mardiana S.E., M.M. selaku Pembimbing Pendamping yang telah 

banyak bersabar memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini. 

 

 

 



6.  Ib u  Rosnelly Roesdi, S.E., M.Si. selaku Penguji Utama pada ujian skripsi. Terima 

kasih untuk masukan dan saran-saran membangun yang telah diberikan pada seminar 

skripsi terdahulu. 

7.  Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

 
Lampung, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini. 

 
8.  SD Negeri 02 Rawa Laut yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 

mengadakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah bersedia menjadi responden. 

9.  Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Ibu yang senantiasa 

mendoakanku, memberikan dukungan dan pengorbanan baik moral maupun material, 

serta menantikan keberhasilanku dalam menyelesaikan perkuliahan. Doa kalian 

bagaikan detak jantung bagiku. 

10.  Adikku, Saskia Christy Damelia Pasaribu S.H., M.H. dan Jessica Grendinar Olivia 

Pasaribu, terima kasih atas doa, perhatian, motivasinya dan dukungannya baik tenaga 

maupun materi. Akhirnya harapan kalian terhadapku telah ku penuhi. 

11.  Seluruh keluarga besar yang terus-menerus mendorong semangatku setiap saat 

12.  Keluarga besar Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan (MAHEPEL) yang 

telah memberikan keluarga kedua untukku dan merubah diriku menjadi individu 

yang spesial. Salam Lestari! 

13.  Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberikan semangat dan menemaniku 

dalam suka dan duka, dalam tangis dan tawa, dan semua teman-temanku seangkatanku 

yang belum disebutkan. Walaupun kalian jauh tapi tetap memberi semangat, selamanya 

kalian akan tetap lekat dihatiku. 

14.  Grewer Team, Rastaman Live up !! 

 

 

 

 



15.  Almamater tercinta Universitas Lampung dan semua pihak lain yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu yang turut mendukung penulis menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

 

Penulis berharap semoga Tuhan membalas kebaikan mereka. Penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan tidak ada kata 

terlambat untuk belajar jika ada kemauan. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini 

bermanfaat bagi kita semua. 

 
 

  Bandar Lampung, 15 Februari 2015   

  Penulis, 
 
 
 
 

                      Ronald Geraldo Hasian Pasaribu 

 

 

 



 





 


