KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata’aala
karena atas segala rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul: “Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Perilaku Prososial
Pada Siswa SMP N 7 Bukittinggi”. Shalawat beriring salam senantiasa
tercurahkan kepada Baginda Junjungan alam Nabi Muhammad Salallahu Alaihi
Wasallam yang telah menerangkan manusia dari kebodohan menuju alam yang
penuh dengan ilmu pengetahuan seperti ini.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih
banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik
dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.
penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, bantuan serta bimbingan dari
berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini
dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahid 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 Sultas Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Yasmarudidin Bardansyah, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Ibuk
Dr. Zulhiddah, M. Pd selaku Wakil Dekan II dan Ibuk Dra. Nurhasanawati,
M.pd selaku Wakil Dekan III fakultas psikologi Uin Suska Riau.
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4. Ibu Vivik Shofiah, M. Si selaku pembimbing peneliti yang baik serta sabar
dalam membimbing peneliti, terimakasih telah banyak menyediakan waktu,
ilmu, motivasi, dan arahan dengan penuh keihlasan sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan.
5. Ibu Desma Husni, S.Pdi,S. Psi, M.A, Psikolog selaku Narasumber I yang baik
dan sabar membimbing peneliti, terimakasih telah banyak menyediakan
waktu, ilmu, motivasi, dan arahan dengan penuh keikhlasan sehingga skripsi
ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Rita Susanti, S.Psi, M. A selaku narasumber II yang baik dan sabar
membimbing peneliti, terimakasih telah banyak menyediakan waktu, ilmu,
motivasi, dan arahan dengan penuh keikhlasan sehingga skripsi ini dapat
diselesaikan.
7. Bapak Masyhuri, M.Si, Ibu Dra. Deceu Berlian Purnama, M.Si, dan Ibu
Yuliana Intan Lestari, S.Psi, M.A selaku Pembimbing Akademik. Peneliti
mengucapkan terima kasih karena telah banyak membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini, dan selalu memberikan semangat kepada peneliti.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih
telah banyak mengajarkan ilmu-ilmunya dalam perkuliahan. Tanpa Bapak dan
Ibu, kami tidak bisa seperti sekarang ini.
9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Sultan Syarif Kasim
Riau. Yang telah membantu baik selama masa perkuliahan maupun dalam
penyelesaian skripsi.
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10. Kepala sekolah SMP N 7 Bukittinggi. Yang telah memberikan izin kepada
peneliti unruk melakukan penelitian di sekolah tersebut
11. Kepada seluruh responden penelitian yang merupakan siswa SMP N 7
Bukittinggi, dan kepada guru-guru BK SMP N 7 Bukittinggi. Peneliti
mengucapkan terima kasih telah membantu dan berkontribusi secara sukarela
pada penyelesaian karya ilmiah ini.
12. Teristimewa skripsi ini peneliti persembahkan untuk Ayahanda tersayang H.
Riffadillah, S. Pd dan Ibunda tersayang Hj. Asnimar yang tak pernah letih
memberikan doa, semangat, nasehat, serta dukungan baik moril maupun
materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya terbesar ini. Semoga
Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk Ayah dan Ibu.
13. Kakakku tersayang dr. Rahma Rifanesa dan Adekku tersayang Rihhadatul
Akbar yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada hentinya
sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabatku Destiani Intan dan Husnul Dwinanda yang selalu memberikan
canda tawa kepada peneliti, mendengarkan semua keluh kesah peneliti,
memberikan semangat serta bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan
skripsi ini.
15. Oktia yasril, dan Putri sally yang telah memberikan semangat kepada peneliti
dan selalu bersedia direpotkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Terima kasih Eza Resdifa, Ryan Syahputri, Yogi Firmansyah yang selalu
memberikan semangat kepada peneliti.
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17. Terima kasih Afdhal Alifya Sulaiman, Agung Zakaria Frista Sitepu, Arini, Ria
Susanti, Tiara Mustika Witri, Winda Kartini Aprilia yang selalu memberikan
semangat dan dukungan kepada peneliti.
18. Terima kasih Neni Pitriani, Novita Susanti, Kalisman, Rifka Haryati,Resti
Gustia, Sabani Aziz, Kak Diah Safitri
19. Teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau angkatan 2013 yang telah banyak memberikan bantuan dan
dukungan serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Terkhususnya teman-teman lokal F angkatan 2013, terimakasih atas dukungan
dan semangatnya.
20. Serta pihak-pihak yang banyak membantu dan senantiasa bersama peneliti
yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang dapat
membalas segala kebaikan kalian.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan
sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan dapat memberikan kontribusi
bagi pengembangan ilmu di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau khususnya dan ilmu umum secara keseluruhan.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh
Pekanbaru,

Juli 2019

Peneliti

Ridha Fauzia
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