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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahhirobbil’alamin. Puji syukur yang tak terhingga penulis

ucapkan kepada Allah rabbulizati Sang khalik Maha Pencipta telah memberikan

segala rahmat dan hidayat kepada hamba-Nya. Atas ridha dan inayah-Nya telah

memberikan kemudahan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Pengaruh Pretend Play terhadap Perilaku Prososial

Anak Prasekolah” sehingga, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik guna

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Psikologi di Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasullullah SAW,

nabiku, panutanku, yang telah mensyi’arkan ajaran Islam yang sangat luar biasa

indah serta menakjubkan pada semua umat manusia di bumi ini. Berkat

syafaatnya yang kita yakini dapat menolong kita semua ketika kita tidak dapat

berbuat apa-apa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak

kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis. Namun, berkat

rahmat Allah SWT, serta bantuan, dorongan, bimbingan, serta perhatian,

dan do’a dari berbagai pihak yang telah memberikan dengan setulus hati

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dengan segala

kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada

yang telah banyak membantu, yaitu :
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1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.Ag., selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si., selaku Dekan Fakultas

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Dekan I

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

4. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc. MA., selaku Wakil Dekan II

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

5. Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Eka Fitriyani, S.Psi, M.Psi., Psikolog, selaku Dosen

Pembimbing yang telah bersedia dengan sepenuh hati meluangkan

waktu dan penuh kesabaran membimbing penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak ibu.

7. Ibu Hijriyati Cucuani, M.Psi, selaku Penguji I yang telah

meluangkan waktu dan tenaga, memberikan saran-saran yang

bermanfaat besar bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak H. Jhon Herwanto, M.Si, selaku Penguji II terima kasih

telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun untuk

menyempurnakan penulisan skripsi ini.



viii

9. Ibu Anggia Kargenti EM, S.Psi, M.Si, selaku Penasehat Akademik,

terima kasih atas keikhlasan hati mendengarkan keluhan,

membimbing, memberikan saran dan memotivasi selama penulis

kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

10.Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau.

Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal

dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan

dimasa mendatang.

11.Seluruh staff bagian Akademik, Umum, Tata Usaha dan

Perpustakaan Fakultas Psikologi, terimaksih atas bantuan yang

telah diberikan kepada penulis selama ini.

12.Kepala sekolah dan Guru TK Islam Mesjid Raya Pasir Pengaraian,

terima kasih telah memberikan izin dan memfasilitasi penulis

selama proses penelitian. Semoga silaturrahmi tetap terjaga. Amiin

ya robbal’alamin.

13.Kedua orang tuaku, terimakasih untuk ayah dan ummi, terimakasih

atas do’a, dukungan, semangat yang sangat luar biasa. Terima kasih

atas doa yang tiada henti untuk ku, telah mendidik dan merawat

dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan

Rahmat dan Karunia-Nya untuk ayah dan ummi, selalu

memberikan ayah dan ummi kesehatan.
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14.Adik-adik ku, Nabila Najwa dan Khairul Rijal, yang selalu

mendoakan dan berharap kakak cepat wisuda.

15.Pakcik ku Juliar, SH, MH, yang telah membantu banyak dalam

memberi saran, motivasi, dukungan dalam proses penyelesaian

skripsi ini, dan my aunt Nur Azimah, S.Pd acik tersayang ku, yang

selalu cerewet memberikan semangat, dukungan kepada penulis

selama proses perkuliahan ini. Semoga Allah senantiasa

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk apak dan acik.

16.Teman seperjuangan dan sebimbingan Ratna, S.Psi,  yang selalu

memberi semangat, dukungan kepada penulis, yang selalu

membantu penulis, semoga sehat selalu dan sukses.

17.Sahabat-sahabat aku Yana Silvi Aulia Mawaddah dan Metra Ulfa

yang telah memberikan motivasi, semangat, dan selalu membantu

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

18.Kakak aku Syarifah Fadhillah, S.Pd, Seprina Wahyuni, S.Psi, yang

telah menjadi patner yang baik, terimakasih selalu membantu,

memberikan semangat.

19.Teman-teman seperjuangan Psikologi Lokal F angkatan 2013 yang

tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih

telah menjadi teman terbaik selama proses perkuliahan. Semoga

kompak selalu.
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20.Seluruh pihak yang banyak membantu dan melancarkan penulisan

skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga

Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. amiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang

membangun sangat diharapkan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan

manfaat. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 22 November 2017

Peneliti
AULIA FITRI


