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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena 

rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan prokrastinasi dalam 

menghafal juz ‘amma pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”. Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada 

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah membawa pelajaran 

juga pengajaran bagi seluruh umat manusia di dunia. Beliau adalah simbol 

kesempurnaan akidah dan akhlak dari seorang hamba Allah, sehingga beliau 

dijadikan suri tauladan dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi seorang 

muslim. 

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan do’a dari 

berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau periode 2018-2022. 

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag., selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2018-2022. 

3. Bapak Dr. Yasmaruddin Bardansyah, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. 

Hj. Zulhidah, M.Pd., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, 

M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau periode 2018-2022. 
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4. Ibu Indah Puji Ratnani, S.Psi., M.A., selaku Penasehat Akademik (PA). 

Terimakasih atas nasehat, bimbingan dan waktu yang telah ibu berikan, 

semoga Allah balas kebaikan yang berlipat ganda. 

5. Ibu Raudatussalamah, S.Psi., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. 

Terimakasih atas waktu, ilmu, dukungan, bimbingan dan kesabaran ibu 

berikan kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi. Semoga ilmu yang 

ibu berikan dapat bermanfaat dan Allah balas kebaikan berlipat ganda. 

6. Ibu Hirmaningsih, S.Psi., M.Psi., Psikolog., selaku narasumber I. Terimakasih 

atas waktu, ilmu, dukungan dan kesabaran ibu berikan kepada peneliti selama 

proses penyelesaian skripsi. Semoga ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat 

dan Allah balas kebaikan berlipat ganda. 

7. Bapak Drs. Cipto Hadi, M.Pd., selaku narasumber II. Terimakasih atas waktu, 

ilmu, dukungan dan kesabaran bapak berikan kepada peneliti selama proses 

penyelesaian skripsi. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan 

Allah balas kebaikan berlipat ganda. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas segala ilmu, nasehat, pengalaman, 

dan dukungan, semoga Allah balas kebaikan yang berlipat ganda. 

9. Segala staf kepegawaian Fakultas Psikologi atas bantuan terkait administrasi 

perkuliahan, semoga Allah balas kebaikan yang berlipat ganda. 

10. Ayahanda Nurdisal dan Ibunda Darusni tercinta. Teimakasih atas segala kasih 

sayang, perhatian, dukungan, semangat, nasehat, dan do’a yang selalu 
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menyertai setiap langkah peneliti. Semoga mama dan papa senantiasa dalam 

lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. 

11. Kepada kakak, abang, dan adik-adik tercinta yang selalu menyayangi, 

memberikan perhatian, dan selalu menyemangati peneliti. 

12. Kepada keluarga besar, paman, tante, abang ipar, sepupu-sepupu, dan 

keponakan-keponakan yang selalu mendukung dan menyemangati peneliti.   

13. Kepada ustadz-ustadzah, musrif-musyrifah dan sahabat-sahabatku di Ma’had 

Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Wihdah 

Khadijah dan terkhusus Wihdah Aisyah yang selama tiga tahun peneliti 

bertempat tinggal di sana untuk menimba ilmu bersama-sama, sholat 

berjama’ah, tahsin, lailatul lughoh (malam bahasa arab dan bahasa inggris), 

keterampilan menjahit, dan lain sebagainya, serta mendapatkan perhatian, 

kasih sayang, motivasi dan inspirasi yang luar biasa. Terimakasih banyak atas 

ilmu selama ini, semoga Allah balas kebaikan yang berlipat ganda. 

14. Kepada sahabat dan adik-adikku “Ukhti C6”, Santi, Mifta, Desi, Wulan, Tri, 

Feni, Suci, Heni, Nia, Hera, Witri, Rahma, Dessi, Devi, Dila, Alisa,  si kembar 

Ela dan Eli. Terimakasih telah menjadi keluarga baruku selama satu tahun ini, 

yang selalu menanyakan proggres skripsi, membantu dalam meng-input data, 

memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, saling menguatkan, dan 

selalu mengerti keadaanku. Semoga ukhuwah dan silaturrahmi kita selalu 

terjaga. 

15. Seluruh teman seperjuangan dari kelas A sampai F, terkhusus untuk keluarga 

besarku “Amplop Squad” (Kelas A angkatan 2014). Jaku (Liza), Puku (Aan), 



ix 
 

Umi (Helma), Mami (Fetty), Kodok (Yana), Dea, Fida, Teteh (Oci), Indah, 

Uci, Tia, Dhini, Uti, Echa, Rini, Nadia, Lia, Nita, Elma, Randi, Ojan, Dwik, 

dan Rian. Teimakasih atas kebersamaannya selama 4 tahun ini telah menjadi 

bagian dalam sejarah hidupku semasa perkuliahan, bahagianya telah 

dipertemukan dengan kalian semua, dan semoga silaturahmi dan ukhuwah kita 

selalu terjalin hingga dikumpulkan kembali di Jannah-Nya.  

16. Teman-teman KKN di Kampung Rantau Bertuah, Suci, Ade, Elda, Dila, Reka, 

Yana, Mita, Aldio, Aje, Rizki, Sahrul, dan Fazli yang selalu mengingatkan, 

memberikan dukungan, dan semangat. Semoga ukhuwah dan silaturrahmi kita  

tetap terjaga. 

17. Teman-teman PPL di Mts Al-Huda Pekanbaru, Umi Helma, Mbak Nanda, 

Riska, Tati, Megi, Imel, dan Rahma. Terimakasih atas semangat, perhatian 

dan pengertiannya. Semoga ukhuwah dan silaturrahmi kita selalu terjalin di 

antara kita. 

18. Teman-teman TPP kelas “E”, Dodo yang selalu memberikan saran, menemani 

setiap kali bimbingan, memberikan semangat, mbak Riska yang selalu 

membantu dan menjadi tempat bertanya tentang analisis data, Srik yang saling 

mendo’akan dan memberikan semangat dalam skripsi dan teman-teman yang 

selalu mengingatkan dan memberikan semangat. 

19. Kepada kakak-kakak dan abang-abang serta teman-teman seperjuangan di 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kak 

Nuha, kak Afifah, kak Ulfa, kak Putri, bang Imam, bang Suwanda, bang Rudi, 
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Riangga, Laila. Terimakasih telah bersedia memberikan waktu dan 

berkontribusi selama dalam penyelesaian skripsi ini. 

20. Seluruh subjek penelitian angkatan 2011-2014 di Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih telah 

bersedia mengisi skala try out dan penelitian dengan sukarela, dan 

berkontribusi selama proses penelitian. Semoga Allah membalas kebaikan 

dengan berlipat ganda. 

21. Kepada seluruh pihak manapun yang tidak dapat peneliti sebutkan satu- 

persatu. Terimakasih atas dukungan baik moril maupun materil dalam 

penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas kabaikannya dengan 

berlipat ganda. 

Sebagai hamba yang tidak sempurna dan memiliki keterbatasan, peneliti 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh 

karena itu, dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak terkait, lingkungan akademik Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau dan pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

              

 Pekanbaru, 24 Oktober 2018 

 

     Agusnita Reskika Murni 

 


