
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb…

Puji syukur penulis atas terealisasinya penulisan skripsi yang berjudul

“hubungan kelekatan anak-orangtua (attachment) dengan perilaku delinquency

pada remaja” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana psikologi

(S.Psi) pada program studi strata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Psikologi Universitas

Islam Riau serta dengan senantiasa mengucap alhamdulillahhirabbil ’alamin,

karena penulis masih berkesempatan dan mempunyai kekuatan untuk tetap

sanggup dalam menjalankan tugas-tugas keseharian. Dan tentu saja keberhasilan

tersebut tidaklah terlepas dari nafas ridho, taufiq, hidayah dan berkah yang

sengaja dihembuskan oleh Allah SWT.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang

tak terhingga atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam

penyelesaian penyusunan skripsi ini kepada semua pihak yang telah memberikan

bantuan baik moril maupun materi, yaitu kepada yang terhormat:

1) Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam

Riau.

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

Universitas Islam Riau.

3) Ibu Tengku Nila Fadhlia, M.Psi., Psikolog, selaku Wakil Dekan I Fakultas

Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau.



4) Ibu Irma Kusuma Salim, S.Psi., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu

Psikologi Universitas Islam Riau.

5) Ibu Lisfarika Napitupulu, M.Psi, Psikolog, selaku Wakil Dekan III Fakultas

Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau

6) Ibu Yulia Herawati, S.Psi., MA, selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu

Psikologi Universitas Islam Riau.

7) Ibu Leni Armayati, S.Psi., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah

meluangkan banyak waktunya ditengah kesibukan, namun selalu memberikan

masukan, dorongan dan saran demi memberikan konsep penelitian, sehingga

peneliti termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

8) Bapak Ahmad Hidayat, S.Th.I., M.Psi., Psikolog, sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya ditengah kesibukan

demi memberikan saran dan arahan demi menyempurnakan penyusunan

skripsi ini.

9) Dosen penguji yang memberikan kritik, saran dan perbaikan yang bermanfaat

agar skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.

10) Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang

telah membekali peneliti dengan segala ilmu dan pengetahuan yang

bermanfaat, terima kasih atas bimbingan serta pembelajarannya selama ini.

11) Seluruh Staf dan Karyawan tata usaha Fakultas Psikologi Universitas Islam

Riau yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam

mengurus segala dokumen persyaratan akademik kegiatan perkuliahan.



12) Kedua orang tua yang paling dibanggakan beserta seluruh keluarga besar

yang selalu memberikan doa yang tiada henti, motivasi, kasih sayang dan

semangat sehingga peneliti merasa termotivasi untuk dapat menyelesaikan

skripsi ini.

13) Seluruh rekan seperjuangan Fakultas Psikologi Angkatan 2012/2013 yang

tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas segala kebersamaan, bantuan,

dukungan dan kesediaan telah membantu peneliti dalam kegiatan akademik

perkuliahan.

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini

mungkin masih ditemui kekurangan. Hal ini peneliti sadari karena keterbatasan

dan kemampuan dari peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat dinantikan sebagai

bahan perbaikan. Peneliti juga mengakui bahwa penyusunan skripsi ini mungkin

masih jauh dari pada kesempurnaan. Maka dari itu, demi kesempurnaan dan untuk

menambah wawasan serta pengetahuan, peneliti mengharapkan kepada pembaca

untuk memberikan tanggapan dan masukan yang barang tentu menjadi hal yang

sangat berguna dan berharga bagi peneliti.

Wassalamualaikum, wr.wb…

Pekanbaru, Oktober 2017
Yang menyatakan,

Endang Komala

NPM. 128110038


