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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr.Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan sedalam syukur kepada Allah 

SWT. Dengan izinnya, penulis di berihidayah berupa iman, ilmu, kesabaran, 

kesehatan, keikhlasan serta optimisme. Sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini, dengan judul “Hubungan Body Image dengan Perilaku makan 

Pada Remaja”. Guna memenuhi salah satu syarat untuk melengkapi tugas akhir 

pada Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Shalawat beserta salam tentunya 

senantiasa selalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, yang telah  berjuang 

untuk menerangi kehidupan ini dengan ilmu pengetahuan. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan, baik dalam segi materi maupun dalam teknik penulisan. 

Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. 

Selanjutnya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik 

secara langsung maupun tidak langsung.Untuk itu peneliti ucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

2. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Psikologi UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Dekan I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, 
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Ph.D.,Wakil Dekan II Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., dan Wakil Dekan III Bapak 

Dr. Nurfaizal, M.Ag. 

3. Ibu Raudatussalamah, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu 

bersedia meluangkan waktu, memotivasi, membimbing serta memberi masukan 

kepada penulis sejak awal hingga akhir  proses penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marettih, S.Psi.,M.Si., selaku sekretaris yang telah 

bersedia memberikan masukan kepada penulis selama  proses penulisan skripsi 

ini. 

5. Ibu Reni Susanti, S.Psi.,M.Psi., Psikolog, selaku penguji I dan Ibu Hirmaningsih, 

S.Psi.,M.Psi.,Psikolog, dan Ibu Indah Puji Ratnani, M.A., selaku penguji II, 

terimakasih atas masukkan-masukan ibu kepada penulis demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

6. Bapak Ibu para dosen Fakultas Psikologi tercinta yang telah membagikan ilmu 

dan pengalamannya serta, bantuan, motivasi dan nasehatnya. 

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan terkasih, Yumianelly. B,sc dan Jasli, B,sc., 

terima kasih untuk segala kasih sayang, motivasi, perjuangan, pengorbanan dan 

kesabaran yang tiada batasnya, serta iringan do’a yang tiada hentinya Ayah dan 

Ibu berikan. Untuk adik-adik ku tersayang, Aina, Ismi, Dana yang selalu 

memberikan semangat. Kepada Pak Etek dan Bu Cik, Drs. Joni Waker dan 

Rifayeni, S.Pd., yang selalu mengingatkan dan mendo’akan. Untuk Pak Uwo, Drs. 

H. Ahmad Syah, MA., dan keluarga yang senantiasa memberikan dorongan 

motivasi. Serta keluarga besar ayahanda dan ibunda yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terimakasih atas waktu, do’a dan bantuannya sehingga 
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skripsi ini dapat terselesaikan. Keluarga merupakan sumber motivasi terbesar 

penulis untuk selalu meraih kesuksesan. 

8. Seluruh karyawan dan keluarga besar Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, atas bantuan dan dukungan yang telah di berikan untuk 

memperlancar proses penulisan skripsi ini. 

9. Mahasiswa Fakultas Psikologi semester genap  UIN Suska Riau, atas bantuan dan 

kerjasamanya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.Semua teman-teman serta 

sahabat Rusna, Nadia, Fenty, Rosita yang telah melukis begitu banyak kenangan 

serta teman-teman angkatan 2010, cerita, canda dan tawa yang terukir bersama 

takkan terlupakan. 

10. Kepada subjek penelitian yang telah memberikan telah bersedia memberikan 

informasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat 

disebutkan namanya satu persatu 

11. Kepada Riza dan rekan-rekan yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini, serta 

pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal 

sholeh dan penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan pahala  

yang berlipat ganda. Akhir kata, penulis mengharapkan semogaapa yang tertuang 

dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. 

Wassalamu’alaikumWr. Wb. 

Pekanbaru, Agustus 2017 
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