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Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirobbil „alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta 

alam. Tiada pujian melainkan hanya kepada-Nya. Dialah Allah yang telah 

memberikan berbagai macam nikmat, sehingga sampai saat ini kita masih dapat 

merasakannya. Atas berkat rahmat, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan Antara Intensitas 

Penggunaan Facebook Terhadap Kecenderungan menjadi Nomophobia Pada 

Remaja”. 

Sholawat dan salam kita ucapkan untuk makhluk termulia sepanjang zaman, 

seorang dengan pribadi yang tidak ada penggantinya sampai kapanpun. Dialah Nabi 

Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang bergelar Al- Amin, manusia yang 

sangat kredibel,  dengan mengucapkan  Allahumma sholli „ala muhammad wa „ala 

Ali Muhammad. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena ini penulis mengharapkan saran dan perbaikan dari berbagai pihak. Atas 

bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan, pada kesempatan ini dengan 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau yang 

telah memberi kesempatan kepada saya dalam memperoleh pendidikan. 



2. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si selaku Dekan, beserta Wakil Dekan I, 

II dan III Fakultan Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan  Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Harmini, S.Psi, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan 

waktu, pikiran dan motivasi dalam memberikan bimbingan sehingga penulis 

tidak hilang arah dan tujuan ketika menulis skripsi ini. 

4. Ibu Sri Wahyuni, M.Si selaku penasehat akademik. Terima kasih atas dukungan, 

motivasi, perhatian, serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

studi ini. 

5. Ibu Hijriyati Cucuani, M.Psi selaku Penguji 1 dan ibu Adfa Diamera, M.A selaku 

penguji II yang telah memberkan saran serta masukan dalam pembuatan skripsi 

ini untuk menjadi lebih baik. 

6. Seluruh Dosen fakultas Psikologi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga menjadi bekal 

dan berkah yang baik bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ke depan. 

7. Bapak Sunarno dan Ibu Kartini, kak Juriah, kak Susilawati sebagai kakak 

kandung dan M. Syafi’I sebagai adik tersayang serta keluarga besar. Terima 

kasih telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti kepada penulis 

untuk dapat menyelesaikan studi ini. 

8. Sahabat seperjuangan Hafis, ‘ai Siti, Hafni, Rini, Ona, Yeni, Jayadi dan teman-

teman kos yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah 

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi 

ini. 

9. Teman-teman Psikologi kelas D, Psikologi angkatan 2011 UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau dan seluruh sahabat-sahabat terbaik yang bersama-sama berjuang 



semoga tetap semangat dan ilmu yang diperoleh selama di kampus berguna dan 

bisa diamalkan. 

Harapan penulis semoga karya ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat 

bagi perkembangan ilmu psikologi. Kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kebaikan skripsi ini akan penulis terima dengan ikhlas. 
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