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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 “Metode Mendongeng Untuk 

Meningkatkan Bahasa Reseptif Pada Anak Autisme”. 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. Detri Karya., SE.MA selaku Rektor Universitas Islam 

Riau. 

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

Universitas Islam Riau. 

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

sekaligus Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

membimbing, mengarahkan, memberikan saran–saran guna 

menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih untuk semua bantuan, saran, 

waktu yang berharga dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya. 
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Semua arahan yang Ibu berikan selama penyelesaian skripsi ini sangat 

bermanfaat bagi saya. 

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

juga Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, 

memberikan saran–saran guna menyempurnakan skripsi ini. Terima 

kasih buat semua bantuan, saran, waktu yang berharga dan ilmu yang 

telah Ibu berikan kepada saya. Semua arahan yang Ibu berikan selama 

penyelesaian skripsi ini sangat bermanfaat bagi saya. 

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

Psikologi Universitas Islam Riau yang selalu berusaha memberikan 

semangat dan motivasi yang bermanfaat, serta ilmu yang berharga yang 

telah Ibu berikan. 

6. Ibu Juliarni Siregar M.Psi., Psikolog selaku kepala lembaga Psikologi 

Terapan (LPT) yang sudah sangat membantu baik selama saya di LPT 

maupun dalam menuntut ilmu di Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Riau. 

7. Penguji Skripsi sebagai penguji skripsi ini yang telah meluangkan 

waktu diantara kesibukannya sebagai tempat berkonsultasi dan 

membimbing penulis dengan penuh perhatian, kesabaran, sehingga 

penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan serta 
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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. Buat Kak Agus Djapar Sodik M.Str selaku kepala yayasan Rumah 

Dongeng yang telah bersedia menjadi instruktur mendongeng dalam 

penulisan skripsi yang dilakukan penulis dan selalu memberikan 

bimbingan, masukan serta selalu memberikan semangat dan motivasi 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  

11. Buat Bunda Yuniwati A. lulusan Desain Interior California Amerika 

Serikat serta selaku istri Kak Agus DS yang selalu Bersedia direpotkan, 

memberikan semangat dan motivasi serta selalu mendengarkan keluh 

kesah pada saat penyelesaian skripsi ini. 

12. Terimakasih yang tidak ada hentinya kepada kedua orangtua ku 

Tercinta, terima kasih untuk semua perjuangan jerih payah Ayah dan 

Ibu selama ini untuk menjadikan Egi seorang Sarjana, terimakasih atas 

keringat Ayah dan Ibu yang mati-matian kerja keras supaya egi bisa 

kuliah dan Sarjana seperti sekarang walaupun dalam prosesnya banyak 

cobaan yang kita hadapi dan dalam keadaan sakit pun Ayah dan Ibu 

tetap manjadi orangtua yang yang selalu ada dan selalu memberikan 

semangat, terimakasih karena sudah mengorbankan apapun untuk masa 

depan Egi dengan keadaan hidup kita yang sulit namun Ayah dan Ibu 

selalu mendahulukan kepentinganku, dan terimakasih  untuk kasih 
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sayang sepanjang masanya, doa disetiap sholat , motivasi, semangat, 

saran-saran, kesabaran dalam mendidik dari kecil hingga saat ini 

meskipun sering mengecewakan Ayah dan Ibu, terimakasih yang sangat 

besar telah memberikan kepercayaan dan kemudahan untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

13. Terima kasih untuk dukungan dan semangat dari saudara-saudaraku 

Iskabeni S.E beserta Istri Asra Septia S.Kep, Jumdesra S.H, Septri 

Melvi S.pt, Muliadi dan Erika Lestari yang selalu bersedia membantu 

dan mendoakan dalam kelancaran skripsi ini. 

14. Terima kasih buat keponakanku Angga Albeni yang salalu direpotkan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

15. Terima kasih kepada semua keluarga besar yang selalu memberikan 

dukungan moril dan materil agar mampu menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. 

16. Untuk sahabat-sahabatku Indah Marisa Purba, Lyennisa Idham, Rossa 

Indri mariani dan Tara Tamara Tifansi yang selalu bersedia direpotkan 

dalam keadaan susah dan senang, sering mendengarkan keluh kesah, 

memberikan dukungan, motivasi, waktu, terimakasih semua bantuan-

bantuan dan saran-sarannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

17. Untuk teman seperjuangan Mirnawati, Halimah yang selalu bersedia 

direpotkan dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

18. Terima kasih Ibu sekaligus kakak Ekawati S.Pd yang selalu bersedia 

direpotkan, memberikan dukungan, semangat, do’a, motivasi, bantuan 
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dan saran-saran yang luar biasa dan selalu jadi pendengar semua 

keluhan selama menyelesaikan skripsi ini. 

19. Buat staff pengajar Rumah dongeng Ibu novi, Pak Dede, Ibu Shella 

Syafitri Yanti S.psi yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

20. Buat adek-adek yang PKL di Rumah Dongeng Aan Supraditya, Annisa 

Utari, Deni Aliani, NurFajriani, Yenni Oktavia terimakasih atas 

bantuannya sebagai observer dan rater beserta semangat dan motivasi 

yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. 

21. Terima kasih buat kakak-kakak, abang-abang, teman-teman dan adek-

adek (semua pihak yang terlibat) yang selalu membantu dan 

memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu. 

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah 

dari Allah SWT. Akhir kata Penulis mohon maaf karena 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. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

memerlukan. Amin.... 

 Wassalam......   

Pekanbaru,      Juni 2018 

 
 

Eggia Fitri 
 


