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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
“ Umar bin Abdil Aziz mengatakan : Barangsiapa beribadah pada Allah tanpa
ilmu, maka kerusakan maka kerusaka yang ditimbulkan lebih besar daripada
perbaikan yang dilakukan”
(Al Amru bil Ma’ruf, Ibnu Taimiyah, 15)
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS Alam Nasyrah : Ayat 5)
PERSEMBAHAN :
 Setiap peluh selama ini adalah wujud dari kasih sayang yang diberikan
oleh Allah SWT.
 Semua waktu yang kucurahkan untuk menyelesaikan skripsi ini
merupakan do’a dari Ibu dan Bapak yang selama ini mengasihiku tiada
henti.
 Kakaku yang selalu mengantarkan dan memberikan dukungan tiada
hentinya.
 Semangat dan motivasi ku yang selama ini tiada hentinya merupakan
semangat yang diberikan oleh temanku D’Kompak
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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
limpahan berkat, dan anugerah yang di berikan-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan

usulan penelitian

skripsi

yang berjudul

“Kepemimpinan

Transformasional Dan OCB Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja Dan
Kinerja Guru”. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan usulan penelitian
skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai
pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan
ucapan terimakasih kepada :
1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, Msi,PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dra. Hj. Alifah Ratnawati, MM selaku ketua jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Drs, M. Tholib. MSi, selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan perhatian serta meluangkan waktunya dengan sangat sabar
untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, pengarahan
dan saran yang sangat berguna bagi penulis.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Sultan Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat
bermanfaat bagi penulis.
Ibu dan Bapak yang telah menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan
pendidikan serta senantiasa memberikan do’a, semangat dan dukungan
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