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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Alhamdulillahi rabbil„alamin, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat 

Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan antara Pola Kelekatan 

terhadap Orangtua dengan Penyesuaian Diri pada Siswa di Sekolah Dasar”. 

Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Nabi besar 

kita Muhammad S.A.W. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan 

menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita 

rasakan pada saat ini. 

Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah 

mendukung atas penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya 

dengan baik. Tanpa dukungan dan do‟a dari kalian semua, belum tentu skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin MA., selaku Rektor UIN Suska 

Riau beserta jajarannya. 

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Dekan Fakultas 

Psikologi UIN Suska Riau, Wakil Dekan I yaitu Bapak Dr. 

Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA., Wakil Dekan II yaitu Ibu Dr. 
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Zulhiddah, M.Pd., dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dra. Nurhasnawati, 

M.Pd. 

3. Ibu Indah Puji Ratnani, S.Psi., MA selaku Penasehat Akademik. Penulis 

mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, nasehat, arahan dan 

dukungan yang selama ini telah diberikan kepada penulis.  

4. Ibu Sri Wahyuni MA., M.Psi. selaku pembimbing skripsi. Penulis 

mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, dukungan, arahan, 

dan perhatian yang telah diberikan selama ini dari awal hingga 

selesainya penyusunan skripsi ini.  

5. Ibu Hirmaningsih S.Psi., M.Psi. Psikolog selaku penguji I. Penulis 

mengucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia memberikan 

bimbingan, masukan, dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. 

6. Ibu Yuli Widiningsih, M.Psi selaku penguji II. Penulis mengucapkan 

terima kasih banyak karena telah memberikan kritik dan sarannya 

sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.  

7. Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang telah bersedia mendidik dan 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, penulis ucapkan 

banyak terima kasih. Semoga Allah S.W.T membalas jasa dan kebaikan  

yang telah diberikan.  

8. Ibu Imrawati Azwar, S.Sos.I.MM selaku Kepala Sekolah SD 

Muhammadiyah 03 Unggulan Pekanbaru dan guru-guru SD 

Muhammadiyah 03 Unggulan Pekanbaru yang telah memberikan izin 
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dan membantu pelaksanaan penelitian ini sehingga penulisan skripsi ini 

dapat diselesaikan dengan baik. 

9. Seluruh staf Fakultas Psikologi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kelancaran proses 

pengurusan administrasi penyelesaian skripsi ini. 

10. Seluruh keluargaku, Ayah, Ibu, Nenek, Risti Ayu Putri, Ismail Putra, 

Nusyakbani Putri, Shifa Riski Putri, Muhammad Zikrullah, dan keluarga 

lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan 

terima kasih banyak karena mereka yang selalu memberikan do‟a, 

bantuan dan dukungan saat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Sahabatku Lidya Sesillia, Tika Amelia, Septia Nurjanah, Elma Fatmi 

dan Ida Asti P.W. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas perhatian, 

dukungan, motivasi, masukan dan kasih sayang yang selalu diberikan 

kepada penulis sehingga penulis selalu bersemangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman PASIFIC, teman-teman PPL di PAUD Taqifa Bangkinang 

dan sahabat-sahabat semasa bersekolah di SD dan SMP Islam As-Shofa 

Pekanbaru, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan yang telah 

kalian berikan. 

13. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman Psikologi E 

2013 telah berbagi cerita suka maupun duka yang mana menjadi salah 

satu bagian berarti dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas 

dukungan dan kebersamaanya selama ini. 
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Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan keberkahan dari 

Allah S.W.T. Disini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat 

kekurangan dalam skripsi ini, baik itu dalam susunan kata, bahasa maupun cara 

penulisan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis berharap pembaca 

memberikan saran dan kritik yang membangun. 

Akhir kata, penulis berharap mudah-mudahan dengan adanya skripsi dapat 

menambah wawasan dan memberikan manfaat baik untuk penulis maupun untuk 

pihak yang terkait di lingkungan akademik Fakultas Psikologi UIN Suska Riau 

serta untuk pembaca pada umumnya. Sekian dan terima kasih. 

 

 Pekanbaru,        Juli 2018 
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