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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmaanirrokhiim  

Assalaamu’alaikum wr. wb. 

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang selalu mencurahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik dan lancar dalam segala proses yang telah dilalui. Sholawat dan salam penulis 

haturkan kepada Rasulullah Saw. yang telah memperjuangkan diinul islam fil ard 

hingga menjadi agama yang diridhoi oleh Allah SWT. 

Skripsi ini menjabarkan sedikit pembahasan terkait hubungan antara 

kohesivitas dengan social loafing pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah 

untuk pemenuhan tugas akhir peneliti sebagai mahasiswi di Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau, sehingga ilmu-ilmu yang termuat di dalam skripsi ini terdapat banyak 

kekurangan dari yang semestinya. 

Selanjutnya, peneliti juga menyadari bahwa segala hal terkait dengan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, mulai dari penulisan, isi skripsi hingga bagian akhir 

dari skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun guna memperoleh perbaikan untuk skripsi ini. 
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Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya banyak pihak terkait yang 

membantu peneliti baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, pada kesempatan ini 

peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarnya dan memberikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, M.A., 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. Wakil Dekan 

I, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D. Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. 

Helmi Basri, Lc., M.A dan Wakil Dekan III, Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag. 

3. Ibu Rita Susanti, M.A, selaku pembimbing, terima kasih yang sebesar-

besarnya Ananda haturkan kepada Ibu atas bimbingan dan arahan yang Ibu 

berikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran hingga akhir peyusunan 

skripsi ini. 

4. Bapak Ivan Muhammad Agung, M.Si., selaku Penguji I yang telah 

memeberikan saran, arahan dan membimbing peneliti dalam menyelsaikan 

skripsi dengan baik. 

5. Ibu Desma Husni, S.Pdi., S.Psi., MA., selaku Penguji II yang telah 

membimbing dengan semangat dan penuh keikhlasan memberikan arahan 

kepada peneliti. 
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6. Ibu Eka Fitriyani, M.Psi, Psikolog., selaku Pembimbing Akademik, terima 

kasih tak terhingga Ananda haturkan kepada Ibu yang telah membimbing 

dan mendidik Ananda selama ini, juga selalu memberikan kritik dan saran 

yang membangun untuk kemajuan mahasiswanya. 

7. Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Terima kasih tak terhingga atas ilmu-ilmu dan didikan Bapak/Ibu 

selama peneliti mengarungi lembah akademik Fakultas Psikologi UIN Suska 

Riau. 

8. Seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Psikologi yang telah berjasa dalam 

membantu segala proses yang terkait dengan urusan dan kepentingan peneliti 

selama berada di Fakultas Psikologi. 

9. Seluruh adik tingkat, selaku subjek penelitian yang telah berjasa membantu 

peneliti selama penelitian. 

10. Ibunda tercinta, Dra Marianis dan Ayahanda Yunasril. Terima kasih yang 

tak terhingga Ananda haturkan atas doa’a dan jerih payah Ibu dan Abah. 

Semoga surga menjadi balasan bagi Ibu dan Abah atas semua jasa yang 

selalu diberikan kepada Ananda. Aamiin Ya Robbal ‘Alaamiin. 

11. Kakanda Andri Yunis, S.Pd., dan Firman Yunis, S.Pd., serta adik-adikku 

tercinta, Isman Yunis, Rahma Yunis, Natasya Farhati Yunis dan Mutiara 

Amanda Yunis yang senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti 

dalam setiap langkah hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik. 
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12. Atukku tersayang dan Nenek (Almh.) terima kasih Atuk yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan kepada Uni, sehat terus ya, Tuk. 

13. Paman tercinta, Sapri Chan, M.Ag beserta istri, Amai Huzaimah., S.Ag., dan 

Dr. Baidarus Muhammad, M.M beserta istri, Radhiatul Fithri, M.Ag. 

14. Seluruh teman-teman Fakultas Psikologi UIN Suska Riau Angkatan 2013, 

terkhusus Psikologi kelas A. Terima kasih atas waktu, arahan dan dukungan 

yang telah teman-teman berikan kepada peneliti yang sangat bermanfaat bagi 

peneliti. 

15. Seluruh teman-teman yang telah berjasa dalam membantu peneliti 

menyelesaikan skripsi ini, Widya Sari, S.Psi., Kanda, Unda Cipa, Beeh Unil, 

Dina, Novi, Ratna, S.Psi., Wulan, S.Psi., Tika Witri, Shella S., Arini, yang 

sama-sama berjuang menuggu waktu bimbingan, semangat yaa., semoga 

segera menyusul. Dedek Yanti, Siti, Nurhidayati, Selvi, Yuli, Nisa, Rin, 

Unda Ayu, Kak Ena, S.Pd, Kak Tika, Kak Lia, S.Psi., Kak Ati, S.Pdi,. 

Terima kasih semuanya atas bimbingan, arahan, dukungan, waktu  luang dan 

canda tawanya yang menjadi penyemangat bagi Fitri dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

16. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu. 
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Semoga bantuan yang telah diberikan kepada peneliti diberi balasan oleh 

Allah SWT., Aamiin ya Robbal ‘Alaamiin. Penulis menyadari tak ada gading yang 

tak retak, begitu pula dengan skripsi ini yang tak luput dari kesalahan dan 

kekurangan. Sekali lagi peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

untuk perbaikan skripsi ini. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan 

sumbangan keilmuan Psikologi khususnya dalam bidang sosial. 

 

Pekanbaru,    Januari 2018 

 

     Rawdhatul Fitri Yunis 

     11361201698 

 

 

 

 

 

 

 


