KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya setiap saat, sehingga peneliti dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan konflik peran dan tipe
kepribadian agreeableness dengan komitmen organisasi pada anggota GMNI
Cabang Pekanbaru”. Shalawat serta salam peneliti limpahkan kepada Nabi
Muhammad SAW, atas segala perjuangannya sehingga kita dapat merasakan
indahnya hidup di bawah naungan Islam.
Terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari bantuan pihak luar, oleh
karena itu, izinkanlah peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. 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.
3. Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.
H. Helmi Basri, Lc., M.A selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Nurfaizal, M.
Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibunda Ami Widyastuti M.Psi selaku penasehat akademik sekaligus
pembimbing skripsi. Terima kasih atas masukan dan saran yang telah
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diberikan demi kemajuan skripsi ini yang selalu sabar dalam menghadapi
perilaku mahasiswanya, memberikan nasehat-nasehat yang baik tidak
hanya dalam bidang akademik dan juga selalu memotivasi agar menjadi
individu yang lebih baik lagi.
5. Ibu Yulita Kurniawaty Asra M.Psi., Psi. selaku penguji I. Terima kasih
atas masukan dan saran yang telah diberikan demi kemajuan skripsi ini.
6. Ibu Adfadia Mera, M.A selaku penguji II. Terima kasih atas masukan dan
saran yang telah diberikan demi kemajuan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau yang telah banyak memberi bantuan, bimbingan, dan ilmu
yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan dan untuk
masa yang akan datang.
8. Ayahanda Abu Salim dan Ibunda Asmaniar tersayang yang selalu
memberikan dukungan moril dan materil, mendoakan keberhasilan anakanaknya dan menjadi panutan dan motivasi dalam hidup peneliti sehingga
peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Abang Candra Eko Putra, Patrik Limumba kakak Novra Tilova, adikadikku Kefli Handoko, Febrianto, Juni Silviana, Fajri Rahman dan
Keluarga besar nenek rajab yang tercinta. Terima kasih atas semangat dan
dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.
10. GMNI yang telah memberikan saya ruang untuk berkembang didalam
keorganisasian dan memberikan banyak bantuan dalam penelitian.
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11. KSMP dan Persepsi

yang memberikan saya kesempatan untuk

mengembangkan minat
12. Alakadar Percussion yang telah memberikan banyak peluang bagi saya
untuk dapat menampilkan kreatifitas tanpa batas.
13. Teman-teman kelas I angkatan 2013 tersayang yang telah memotivasi
peneliti untuk semangat kuliah dan selalu mengingatkan selama masih di
kampus.
14. Kakanda Raga Perwira, kakanda Miardi Pangabean, kakanda Rahmadhatul
Fauzi, kakanda Firdaus, kakanda Azra Perdana, kakanda Rahimi, kakanda
Roby Zahara, kakanda Riski Ananda.
15. Kawan-kawan djuang Lintang, Piko, Rahmat, Ifo, imam, Fuad, Adong,
Wahyu, Nanda, Vany, Udin, Ali Muda, dan lain-lain yang telah bersedia
membantu,memotivasi dan saling mengingatkan peneliti sehingga skripsi
ini dapat terselesaikan.
16. Kawan-kawan KBM UIN SUSKA RIAU, yang tidak bisa di sebutkan
namanya, terus berjuang walau dipandang sebelah mata, turiti isi hati
kalian bukan turuti isi kepala kalian.
17. Seluruh keluarga besar Fakultas Psikologi bagian Akademik, Umum, Tata
Usaha, Perpustakaan, dan yang lainnya. Terimakasih telah memberi
bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Meskipun skripsi ini
dibuat dengan segenap daya dan upaya, tentunya masih ada kekurangan. Oleh
karena itu dengan kelapangan hati penulis menerima kemungkinan adanya
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kritikan dan saran dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat khususnya bagi Fakultas Psikologi serta bagi siapa saja yang
membacanya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pekanbaru, Juli 2018
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