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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan 

karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan 

antara konsep diri dan dukungan sosial dengan penyesuaian sosial siswa pada 

siswa MAN Siak”. Shalawat beriring salam peneliti haturkan kepada junjungan 

besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah 

menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. 

Terlaksananya penelitian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan doa 

dari berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik 

materil maupun moril. Sehingga pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. 

Munzir Hitami, M.A, beserta jajarannya. 

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

Psikologi UIN Suska Riau, Wakil Dekan I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., 

Ph.D., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., dan Wakil Dekan 

III Bapak Dr. Nurfaizal M.Ag. 

3. Ibu Yuliana Intan Lestari, MA, selaku pembimbing skripsi. Peneliti 

ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu yang telah bersedia 
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meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan inspirasi, dukungan 

dan semangat bagi peneliti. 

4. Ibu Rita Susanti, MA selaku penasehat akademik terimakasi atas 

dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti dari awal hingga 

akhir perkuliahan serta memberikan saran pada peneliti. 

5. Bapak  Ivan Muhammad Agung, M.Si selaku penguji I, terima kasih atas 

dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti selama ini yang 

bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Ag., M.Si selaku penguji II, terima kasih 

atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti selama ini 

yang bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang telah 

memberikan ilmu kepada peneliti, semoga menjadi berkah dan bekal yang 

bermanfaat dalam kehidupan peneliti, serta seluruh staf pegawai Fakultas 

Psikologi yang telah membantu. 

8. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu namanya, peneliti ucapakan terima kasih karena telah 

memperlancar dalam pengurusan administrasi penyelesaian skripsi ini.  

9. Bapak Kepala Desa Sawit Permai dan seluruh Petani Kelapa Sawit yang 

bersedia menjadi responden dan terlibat dalam penelitian ini, juga telah 

bersedia memberikan izin dan membantu peneliti dalam melaksanakan 

penelitian. 

10. Ayah dan ibu tersayang Kharisun dan Diastuti yang tidak pernah letih 

untuk terus memberikan semangat, nasehat dan untuk kasih sayang yang 
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tidak pernah pudar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan 

kepada ayah dan ibu. 

11. Terima kasih buat Kakakku dan Adik-Adikku yang selalu betanya kapan 

wisuda. 

12. Para sahabat, Om Cholik, Om Agung, Om Kalisman, Bambang, Ali Lae, 

Bos Aris Munandar, dll. Keluarga  besar PUTIK Psychology Center, 

Bunda Eya, Pak Iban, Bu heny, Om Dayat, Bu Abet  yang selalu 

memberikan canda tawa, keceriaan, semangat dan selalu setia saat suka 

maupun duka. 

13. Intan Sri Devi, Amd, Keb. yang selalu memberikan masukan, kritikan dan 

juga semangat kepada peneliti, yang selalu nanya kapan wisuda, biar cepat 

dihalalin, 

14.  Teman-Teman seperjuangan yang selalu berbagi masukan dan bertukar 

pemikiran dengan peneliti dan seluruh teman-teman kelas H angkatan 

2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk semua 

kenangan selama masa perkuliahan dan semoga pertemanan kita akan 

terus terjalin 

15.  Teman-teman Komunitas LANGKAH BARENG terima kasih sudah 

banyak berbagi ilmu. 

16. Teman – teman Fakultas Psikologi yang telah bersedia membantu dan 

mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi.  

17. Seluruh pihak yang banyak membantu dan memperlancar penelitian 

skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan 

yang telah diberikan kepada peneliti dan pahala yang berlipat ganda. 
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AminSemoga segala kebaikan dan pertolongan mendapat berkah dari 

Allah SWT.  

Sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, peneliti menyadari 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan kerendahan hati, 

peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, lingkungan akademik Fakultas 

Psikologi UIN SUSKA Riau, dan pembaca pada umumnya. 

Wassalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Pekanbaru,  Februari 2018 
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