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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahhirohmanirohim……. 

Assallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh…… 

Alhamdullilah, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita 

ucapkan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dukungan Sosial Orangtua Dengan 

Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Riau”. Skripsi ini dibuat guna mendapatkan syarat gelar sarjana Psikologi 

Universitas Islam Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 

dorongan, semangat, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari pihak manapun. 

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

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

Riau. 

2. Bapak Yanwar Arif., M.Psi, Psikolog selaku dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Riau. 
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3. Ibu Tengku Nila Fadhlia., M.Psi., Psikolog selaku Wakil Dekan I 

sekaligus Pembimbing I yang dengan sabarnya telah bersedia meluangkan 

waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan saran-saran guna 

menyempurnakan skripsi ini. Terimakasih bu atas semua bantuan, saran, 

waktu yang berharga dan ilmu yang telah ibu berikan kepada saya. Semua 

arahan ibu berikan selama penyelesaian skripsi ini sangat bermanfaat bagi 

saya. 

4. Ibu Yulia Herawati,. S.Psi,. MA, selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Riau sekaligus  Pembimbing II yang selalu 

berusaha meluangkan waktu di tengah kesibukan ibu untuk membimbing 

saya, memberikan masukan-masukan yang bermanfaat serta dengan penuh 

kesabaran mengarahkan agar skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih 

bu, atas saran, bimbingan, serta ilmu yang berharga yang telah ibu 

berikan. 

5. Ibu Irma Kusuma Salim., M.Psi., Psikolog selaku wakil dekan II dan juga 

Penasehat Akademik yang sudah sangat membantu selama saya menuntut 

ilmu di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. 

6. Ibu Lisfarika Napitupulu., M.Psi,. Psikolog selaku wakil dekan III. 

7. Penguji Skripsi sebagai penguji skripsi ini yang telah meluangkan waktu 

diantara kesibukannya sebagi tempat berkonsultasi dan membimbing 

penulis dengan penuh perhatian, kesabaran, sehingga penulis termotivasi 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan serta ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Riau. 

9. Segenap pengurus tata usaha Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. 

10. Terimakasih kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Riau yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi skala 

penelitian ini. 

11. Terima kasih buat kedua orangtua ku yang terhebat, H. Parlindungan 

Daulay dan Hj. Masroini Nst yang selalu mendoakan, memberi kasih 

sayang, melakukan apapun demi anak-anaknya. Terimakasih atas 

kepercayaannya kepada gadih selama penyelasaian skripsi ini, yang tidak 

pernah mengeluh dan membandingkan ketika orang lain sudah ada yang 

wisuda, yang selalu mensupport gadih selalu menyemangati setiap kali 

menelpon. Terimakasih atas doa dan dukungannya dari gadih kecil hingga 

gadih bisa mencapai gelar ini, kalianlah yang selalu ada dalam suka dan 

duka, tetaplah sehat dan panjang umur Ayah Omak. 

12. Terima kasih kepada keluarga besar Daulay Scout, Udo Riadi, Udo 

Khoirul Saleh, Udo M. Amar., Amd, Kak Erna Ovanti, Kak Noflindawati, 

Kak Tima Sari (Mia), Adik bungsuku Siddiq Awaluddin dan keponakan-

keponakan cantikku Maura, Atifa, Najla, dan Nada. Terimakasih atas Do’a 

dan dukungan buat gadih dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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13. Terima kasih kepada Mak Tobang dan Tobang yang selalu memberi 

nasehat kalau pulang kampung, nasehat Mak Tobang akan selalu gadih 

ingat. 

14. Terima kasih buat seluruh keluarga besar atas dukungan, motivasi serta 

saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku, Novrina, Detasa Hodijah, Jannika 

Suhelmi, Amd, Wahyu Rianti, banyak suka dan duka yang kita lalui 

bersama di perantauan ini, terimakasih juga atas dukungan, motivasi, dan 

saran-sarannya dalam menyelesaikan skripsi ini, kalian luar biasa.  

16. Terima kasih buat para sahabat SAYLI3ku juga Iftita Khiyatul Chusnah, 

Novita Mayu Sari, Lusy Marianti, Yuni Sartika, Dwi Nur Indah Sari, Ayu 

Delfiantri untuk bantuan, saran-saran, motivasi, serta dukungannya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih buat kerempongan yang kita lukis 

dari awal semester  sampai semester akhir ini, jangan berubah kalau kita 

udah selesai kuliahnya dan tetap menjaga komunikasi. Kalian luar biasa. 

17. Terimakasih kepada geng kos Putri Muslimah dan geng Rohul Bergetar, 

Novrina, Wahyu Rianti, Yulia Kustia Rini, Atika Fitri, dan Indrayati 

Daulay. Terimakasih atas dukungan dan motivasi sehingga kita bisa sama-

sama menyelesaikan skripsi ini. 

18. Terimakasih kepada adek kos yang alay dan lebay Ulfa Adha yang telah 

membantu penulis dalam penelitian ini, terimakasih atas doa dan 

dukungannya. 
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19. Terimakasih kepada Mts Squad ku Nislah khoirunnisah dan Sharada 

Durga Kirana yang selalu menjadi tempat untuk sharing dalam 

penyelasaian skripsi ini.  

20. Terimakasih buat teman-teman pejuang skripsi, Nia Anggraini, Ristijus 

Elwinda, Dwi Maylani, Rika Siagian, Mariska Tobing ,Yohanna Sumbari 

Elta, Cyntia Monika, Korya Pangestika, S.Psi, Tessy Lania Putri. 

Alhamdulillah perjuangan kita sudah sampai sejauh ini. Keep Spirit guys. 

21. Terima kasih buat teman-teman angkatan 2013 semuanya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kebersamaan yang 

menghadirkan rasa kekeluargaan yang tak terlupakan. 

22. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses skripsi yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

Pekanbaru, Agustus 2017  

 

NURAZIZAH DAULAY 


