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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi yang judul “Hubungan Antara Keterbukaan Diri dengan 

Kesepian  pada Mahasiswa Tahun Pertama di Fakultas Psikologi UIN Suska 

Riau”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Psikolgi di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Salawat serta salam semoga 

tetap Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangannya 

sehingga kita dapat merasakan indahnya hidup di bawah naungan Islam. 

 Peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak 

mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini izinkanlah peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof.Dr. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

4. Orangtua peneliti, Ayahanda Sukardi dan Ibunda Hj. Syamsiah yang 

senantiasa memberikan kasih sayang, dan perhatian yang tiada henti-
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hentinya, serta dukungan baik moril maupun materil kepada peneliti. Dengan 

kesabaranmu untuk terus mendorongku agar menyelesaikan tugas ini dan 

juga untaian doa dalam setiap sholatmu serta restu yang selalu mengiringi 

disetiap langkah peneliti.  

5. Bapak Masyuri, M.Si., selaku penasehat akademik yang telah memberikan 

nasehat-nasehat dan motivasi kepada peneliti. 

6. Ibu Hirmaningsih, M.Psi, Psikolog., selaku  dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti dalam memperbaiki 

kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penelitian ini 

dapat diselesaikan dengan maksimal. Terima kasih atas bimbingan, 

pengarahan, masukan serta support yang ibu berikan. 

7. Ibu Reni Susanti, M.Psi, Psikolog., selaku narasumber I yang telah bersedia 

menguji dan mengarahkan peneliti. Terima kasih atas masukan dan saran 

yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Eka Fitriyani, M.Psi, Psikolog., selaku narasumber II yang telah bersedia 

menguji dan mengarahkan peneliti. Terima kasih atas masukan dan saran 

yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi serta 

pengalaman yang berarti selama perkuliahan. 

10. Seluruh responden, adik-adik mahasiswa semester I Fakultas Psikologi yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu peneliti. Peneliti 

mengucapkan banyak-banyak terima kasih. 
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11. Saudaraku tercinta : Anas. S, Herman. S, dan Hasbia Alfiah, terima kasih 

abang-abang dan kakak ku tersayang yang telah memberikan kasih sayang, 

doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta selalu berkorban demi 

kesuksesan peneliti.  

12. Semua keluarga besar yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima 

kasih atas kasih sayang dan semangat yang selalu kalian berikan kepada 

peneliti. 

13. Sahabat-sahabat The’B : Ayu Andira, Bahrul Ulum Putri Anggun, 

Choirunnisa Fitriani, Septrianingsih, Zulhasneli, Fadilahtunnisa, Wirzal, 

S.Psi, Fasli Arif, S.Psi. yang telah banyak membantu dan selalu 

menyemangati penulis serta menemani dalam suka maupun duka.  

14.  Anggun, Riska, Darma, Lisong, Saprul, Imah, Ica, Meang, Humek, Nisa, 

dan, Ana yang telah membantu menyelesaikan penelitian, memberikan 

semangat dan menghibur peneliti.  

15. Bambang Heryanto yang selalu memberikan motivasi, nasehat, semangat, dan 

doa, serta selalu menghibur peneliti. 
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menyemangati untuk selalu berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi. 

Terkhusus untuk teman-teman kelas D, terima kasih atas pertemanan ini, 

untuk canda tawa yang mengisi hari-hari ku di awal perkuliahan hingga saat 

ini. Semoga kita semua dapat menggapai cita-cita dan menjadi orang yang 

sukses. 

 



ix 
 

  Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

peneliti harapkan demi perbaikan selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pembaca, Aamiin. 

 

       Pekanbaru,    Januari 2017 
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