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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

““Bekerjalah engkau untuk menyebarkan islam karena itu sesungguhnya merupakan 

kewajiban para penguasa di muka bumi ini,kedepankan kepentingan agama di atas 

kepentingan lain apapun.” 

                                                                                (Muhammad Al Fatih 1453) 

 

Persembahan: 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan  untuk: 

“Khusus nya Untuk kedua orang tua terbaik Bapak dan Mama, yang telah memberikan kasih 

sayang sepenuh hati dan memberikan semuanya kepada saya serta telah percaya atas semua 

yang saya jalani selama ini”. 

“Untuk seluruh keluarga besarku tercinta, yang selalu membantu dan memberikan semangat 

kepada saya”. 

“Sahabat sahabatku yang selalu ada untuk saya Kiki, Evaldo, Evvien, Hanifah, Wulan, Evie 

sus, Marli, Bem PT unissula”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmaanirrahim, 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

usulan penelitian skripsi sebagai memenuhi syarat untuk mencapai derajat Sarjana S1 dengan 

judul “PENINGKATAN KINERJA GURU DAN KOMPETENSI GURU BERBASIS 

REKRUTMEN DAN PROFESIONALISME DI SMP NEGERI 1 SEMARANG”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan usulan penelitian Skripsi telah melibatkan 

banyak pihak yang telah membantu, memberikan motivasi serta mendoakan agar penyusunan 

penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unissula 

Semarang. 

2. Dra. Hj. Alifah Ratnawati, MM selaku Wali Dosen Fakultas Ekonomi Unissula 

Semarang. 

3. Dra. Hj. Endang Dwiastuti, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan 

waktu untuk memberi dukungan, bimbingan, saran, serta kritik yang membangun 

selama proses meyusun usulan penelitian skripsi. 

4. Seluruh dosen dan staf  Fakultas Ekonomi Unissula Semarang atas ilmu, bantuan, serta 

bimbingannya. 

5. Keluarga tercinta Bapak Bambang Wahyudi Wibowo Spd dan mamah Sumiarsih, Mas 

Aris, Mbak kiki, Bulek dhani, Om jono dan adek adekku tersayang cita dan sasa serta 



semua keluarga  yang selalu memberikan do’a dan bantuannya baik moril maupun 

materiil sehinga Skripsi ini bisa selesai 

6. Marli, Laptop, klien video yang selalu membuat tantangan dalam hidup saya dan saya 

sangat menyukainya. 

7. Sahabat sahabat saya Kiki, Evaldo, Ipeh, Dian, Wulan, Evvien, yang selalu menemani 

dan membantu serta mendoakan penulis dalam menyusun penelitian ini. 

8. Teman-teman seperjuangan Manajemen C yang telah menemani saya dari awal kuliah 

sampai sekarang. 

9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penyelesaian skripsi ini. 

Semoga segala amal kebaikan yang telah Bapak dan Ibu, serta teman -teman sekalian 

berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa 

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan serta kelemahan, sehingga 

penulis harapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Demikian Skripsi 

ini dibuat, semoga bermanfaat baik bagi pribadi penulis maupun pihak lain yang 

membutuhkan. 

Semarang, 25 Agustus 2017 

 

Hendra Wahyu Pranata 

Nim.30401310810 

 


