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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirohim.......... 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam tercurah 

kepada penjunjung alam Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul ”Hubungan Antara Konsep Diri 

Akademik Dengan Pengambilan Keputusan Melanjutkan Pendidikan Ke 

Perguruan Tinggi Pada Remaja Akhir”, dan dibuat untuk memenuhi syarat 

gelar sarjana Psikologi Universitas Islam Riau Pekanbaru. 

Dalam penyelesaian penelitian penulis banyak menerima bantuan, baik 

berupa dorongan, semangat, maupun sumbangan pikiran dari berbagai pihak. 

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya.,SE,.MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Riau. 

2. Bapak Yanwar Arief.,M.Psi.,Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan dalam 

penyempurnaan materi penelitian ini 

3. Ahmad Hidayat.,S.Th.I., M.Psi.,Psikolog, selaku pembimbing satu yang terus 

mensupport dan memotivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Yulia Herawati.,S.Psi.,MA, selaku pembimbing dua yang selalu 

memberikan waktu luangnya untuk penulis dengan sabar dan menyakinkan 

penulis bahwa semua proses ini akan segera selesai pada akhirnya 

5. Ibu Lisfarika N.,M.Psi.,Psikolog, terimakasih untuk segala pengertian dan 

kemudahan yang ibu berikan selama penyelesaian skripsi ini. 

6. Kedua orangtuaku; Ayahanda Morisman dan Ibunda Asniaty yang telah 

mendoakan siang dan malam serta curahan kasih sayangmu selama ini. Ayah 

yang senantriasa mencurahkan kasih sayangnya dan atas segala jerih payah, 

perjuangan dan pengorbanan, terimakasih untuk semua cinta dan kasih 

sayangnya. 
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7. Untuk saudara kandungku satu-satunya Ade Putra Timor, SE yang sangat 

berjasa dalam perkuliahanku. 

8. Untuk yang tersayang ; Agus Verdian Rico, yang selalu memberi energi 

positif selama penulisan skripsi ini. 

9. Segenap dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau: Pak Sigit 

Nugroho.,M.Psi.,Psikolog, Ibu Syarifah Farradinna.,S.Psi.,M.A, Ibu dr. 

Reyhanatu Bin Qolbi, Ibu T.Nila Fadhlia.,M.Psi.,Psikolog, Pak Tukiman 

Khateni.,S.Ag.,M.Si.,Ph.D, dan seluruh dosen Psikologi yang telah menjadi 

fasilitator untuk mendidik dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan.  

10. Segenap pengurus Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Bu 

Ati, Pak Ust. Tarmizi, Pak Zaki, Kak Ipat beserta segenap staf yang telah 

membantu dalam berbagai urusan administrasi selama proses penyelesaian 

skripsi ini. 

11. Untuk teman-teman angkatan ....... yang sama-sama berjuang untuk menjadi 

sarjana Psikologi serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang juga telah memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam 

penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang telah diberikan mendapat balasan 

yang setimpal dari Allah SWT, Amin.  

Skripsi ini mungkin belum sepenuhnya sempurna. oleh karena itu, kritik 

saran dan masukan menjadi sesuatu yang berarti dalam menyempurnakan skripsi 

ini untuk menjadi lebih baik sehingga dapat menjadi referensi penulisan bagi 

peneliti selanjutnya.  

Wassalamm…, 

 

 

Pekanbaru,  __ Maret 2017 

 

       Yulia Trisnawaty 
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