
 

v 
 

KATA PENGANTAR 

﷽ 

 
Assalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis persembahkan 

kehadirat Allah SWT,  atas anugerah rahmat, taufiq dan hidayah serta inayah-Nya 

sehingga penulisan skripsi ini bisa dirampungkan. Sholawat serta salam semoga 

tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, shahabat, dan 

seluruh umatnya yang selalu mengharapkan syafa’atnya sampai hari akhir. 

Segala puji hanya bagi Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Hubungan antara Kelekatan Teman Sebaya dan 

Kecerdasan Emosional dengan Kualitas Persahabatan pada Remaja di SMAN 

15 Pekanbaru ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh 

gelar Sarjana Strata I (SI). Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak 

bisa terselesaikan dengan baik manakala tidak mendapatkan dorongan, bantuan, 

dan bimbingan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 

terlibat dalam proses ini. Karena itu, sudah selayaknya penulis secara khusus 

mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

3. Bapak Dr. H. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA selaku Pembantu Dekan I, 

Ibu Dr. Zulhiddah M.Pd selaku Pembantu Dekan II dan Ibu Dra. 
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Nurhusnawati, M.Pd selaku Pembantu Dekan III Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Bapak Dr. Harmaini, S.Psi., M.Si., selaku pembimbing skripsi yang telah 

banyak memberikan ilmu, meluangkan waktu dengan penuh kesabaran untuk 

membimbing penulis serta memotivasi yang tak henti diberikan agar penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

5. Ibu Ricca Anggraini, S.Psi., M.Si., selaku Penguji I yang terima kasih telah 

bersedia meluangkan waktu serta membimbing penulis untuk membantu 

penyelesaian skripsi. 

6. Ibu Sri Wahyuni, M.A., M. Psi, Psikolog selaku Penguji II, terima kasih atas 

perhatian, masukan dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam 

membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.  

7. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.A dan Ibu Linda Aryani, M.Si selaku 

Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan di Fakultas Psikologi, 

yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat, motivasi dan perhatiannya 

selama masa perkuliahan hingga selesai sampai penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis, baik itu dalam hal akademis maupun dalam menjalani kehidupan. 

9. Seluruh karyawan/i Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim yang telah 

banyak membantu dan memberikan kemudahan bagu penulis dalam 

menyelesaikan administrasi akademis. 
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10. Kedua orangtua penulis, Ibunda Ratinas dan Ayahanda Kamar (Alm), atas 

sujud panjang dan lantunan do’a yang selalu menyertai.  

11. Kakakku Fitriyani, S.Pd, Udo M. Yunus S.Ag, ombak Firdaus, S.Pd, terima 

kasih atas do’a, dukungan baik moril maupun material, dan bantuannya yang 

tiada henti selama ini. 

12. Keponakanku Sasriani, S.Pd., Adikku Putri Alviani, yang yang selalu 

memberikan dorongan dan motivasi tiada henti. 

13. Kakak iparku Satri Indrawati, S.Pd, abang ipar Apri Wardi, S.Pd, keponakan 

Nurul Zaman, M.Pd, Norin Rohima, Nurrahmi, S.Pd yang telah semangat dan 

bantuannya kepada peneliti. 

14. Teman-teman tercinta Intan Mainur Haditsa, S.Psi., Zulfia, Annisa Fauziana, 

S.Psi., Novita Sari, Nurafifah, Dina Novita Sari Zalina yang telah membantu 

dan memberikan semangat kepada peneliti. 

15. Teman-teman kelas E angkatan 2014 yang berjuang bersama dan memberikan 

semangat dalam perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.  

16. Seluruh responden siswa/i SMAN 15 Pekanbaru yang telah membantu 

mengisi angket penelitian. Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan 

dari adik-adik semua. Terima kasih banyak atas kesabaran dan waktu luang 

yang adik-adik berikan untuk mengisi angket penulis. 

17. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih segala 

dukungan dan bantuan yang telah diberikan untuk membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  
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Semoga amal baik yang telah kalian berikan mendapatkan keridhaan dan 

balasan dari Allah Swt. Sesuai dengan Firman Allah :  

ةٍ َخۡيٗرا يََرهُ  فََمن   ٧ ۥيَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل ذَرَّ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah pun, niscaya 

dia melihat (balasannya). (QS. Al-Zalzalah (99): 7). 

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang membacanya. Amin.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

       Pekanbaru, 11 April 2019 
         
 

         
 

               Penulis 
 


