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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas 

segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Hubungan antara Komunikasi Interpersonal dan Motivasi Kerja 

dengan Kinerja Guru SMA N 1 Airtiris”. 

 Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad 

Sallallahu’alaihi Wassalam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan perbaikan dari berbagai 

pihak. 

 Keberhasilan yang penulis peroleh saat ini tidak terlepas dari orang orang hebat 

yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan karya 

sederhana ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

terimakasih yang tulus kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau. 
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M.pd selaku wakil Rektor II, Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.D selaku wakil Rektor 

III UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Dekan Fakultas Psikologi UIN 

SUSKA Riau. 

4. Bapak Dr. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. 

Zulhiddah, M.Pd selaku Wakil Dekan II, Ibuk Dra. Nurhasnawati, M.Pd selaku Wakil 

Dekan III Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. 
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5. Ibu Yuliana Intan Lestari, S.Psi, M.A selaku Penasehat Akademik terbaik yang 

pernah ada. Terimakasih atas dukungan, motivasi dan bimbingannya, sebagai 

pengganti orang tua selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

studi ini dengan baik. 

6. Ibu Ami Widyastuti, M.Psi, Psikolog selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

meluangkan waktu, memberi masukan, nasehat dan motivasi dalam kegiatan 

bimbingan sehingga penulis semangat dan termotivasi dalam menyelesaikan skripsi. 

7. Ibu Vivik Shofiah, M.Si dan Ricca Angreni Munthe, S.Psi. MA selaku Dosen Penguji 

I, terimakasih atas saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini untuk menjadi lebih 

baik. 

8. Bapak Cipto Hadi, M.Pd selaku Dosen Penguji II, terimakasih atas saran dan 

masukan dalam penulisan skripsi ini untuk menjadi lebih baik lagi. 

9. Seluruh Dosen dan perangkat Akademik Fakultas Psikologi yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga 

menjadi bekal dan berkah baik bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan ke 

depannya. Dan seluruh staf pegawai Fakultas Psikologi yang telah membantu baik 

selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi. 

10. Bapak Darwis. B, S.Pd. M. Si selaku Kepala Sekolah SMA N 1 Airtiris yang telah 

memberi izin untuk melakukan penelitian. 

11. Bapak dan Ibu guru yang tidak bisa disebutkan nama satu persatu, terimakasih atas 

waktu dan kerja sama nya untuk membantu penulis dalam penyelesaikan penelitian. 

12. Terimakasih kepada nenekku Rohana, yang selalu ada untuk memberikan kehangatan 

dukungan serta motivasi agar penulis selalu tegar menghadapi rintangan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

13. Terimakasih kepada abah dan ibuku yang tak pernah mengeluh serta selalu 

memberikan dukungan materi maupun dorongan semangat untuk menyelesaikan 

tugas akhir. Tanpa beliau berdua penulis bukanlah apa – apa.  

14. Terimakasih kepada keluarga besarku ayah, ibu, mamak, abang dan adik – adikku 

yang ikut membatu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi. 
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16. Teman – teman Psikologi angkatan 2012 khususnya lokal F yang tidak bisa 

disebutkan namanya satu – persatu. Terimakasih kebersamaan yang telah kita lalui 

selama perkuliahan. 

17. Teman seperjuangan saat menunggu dan mengantri bertemu dosen pembimbing, 

pipit, fitri, kak eva, bang isdi, embong, ana, rani kak elsa dan banyak lagi yang tidak 

bisa disebutkan namanya satu – persatu. 

18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah banyak 

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga Allah membalas 

amal baik anda semua. Sesungguhnya dalam pengerjaan skripsi ini telah dibuat 

dengan semaksimal mungkin oleh penulis, namun penulis menyadari masih banyak 
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Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan 

akademika fakultas Psikologi. 
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