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Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin qad akhraja, nataijal fikri li arbabil hija. Segala puji 

bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Tiada pujian melainkan hanya kepada-Nya. Dialah Allah, 

Tuhan yang menunjukan bahwa keberhasilan tidak dapat diraih tanpa kerja keras dan kegigihan. 

Berkat limpahan rahmat-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ‘Perilaku 

Seksual Lesbian Santriwati Pondok Pesantren’. 

Sholawat dan salam senantiasa disampaikan untuk Muhammad SAW. Rasul yang telah 

memberikan teladan dalam kerja keras, kegigihan dalam mencapai cita-cita. Shalawat dan salam 

ini disampaikan pula untuk keluarga beliau dan umat-Nya. 

Alhamdulillah, selama proses penulisan banyak hal yang dilalui dan dirasakan dan pada 

akhirnya, siapa yang berada dijalan yang dituju maka dia akan sampai. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 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. MunzirHitami, MA selakuRektor Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Ag., M.Si selaku 

DekanFakultasPsikologiUniversitasIslam Negeri Sultan  Syarif  Riau. 

3. BapakProf. H. Raihani, M.Ed., Ph.DselakuWakilDekan I. 

4. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku Wakil Dekan II. 



5. BapakDr. Nurfaizal, M.AgselakuWakilDekan III. 

6. Bapak Harmaini, M. Si selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, 

pikiran, tenaga dan motivasi dalam memberikan bimbingan sehingga penulis semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Ivan Muhammad Agung, M.Si selaku penasehat akademikyang selalu mengayomi 

penulis selama menempuh studi. Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. 

8. Ibu Yuliana Intan Lestari, M. A, selaku Penguji I yang telah memberikan waktu, ilmu, 

bimbingan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini untuk menjadi lebih baik. 

9. Ibu Reni Susanti, M.Psi selaku Penguji II yang telah memberikan waktu, ilmu, bimbingan 

dan masukan dalam pembuatan skripsi ini untuk menjadi lebih baik. 

10. 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 dalam menjalani kehidupan. 

11. Seluruh staf maupun karyawan Fakultas Psikologi yang telah membantu dalam berbagai 

keperluan akademik dan umum 

12. Sahabat tercinta vivi shi, dedek, rivi sekaligus teman-teman yang tidak dituliskan 

namanya disini akan tetapi akan selalu diingat dihati dan fikiran, terimakasih untuk 

semua waktu dan kebersamaannya, dan terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk 

berbagi keluh kesah dan nasehat serta semangatnya. 

13. Teman-teman seperjuangan penduduk lokal D angkatan 2012. Terima kasih atas 

kebersamaan yang telah kita ukir, semoga silaturahim kita tetap berlanjut. 



 Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

pembaca. Karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. 

 

Pekanbaru,    Februari 2017 
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