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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Mengetahui, yang telah 

mengutus Rasul-Nya Muhammad SAW dan menurunkan Kitab-Nya, Al-Qur’an 

Al-Karim, sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup 

dunia dan akhirat. Shalawat dan salam semoga senantiasa dikaruniakan kepada 

Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dan juga kepada seluruh keluarga 

dan sahabatnya. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Hubungan Antara Kemandirian dan 

Kepercayaan Diri Dengan Kemampuan Menyelesaikan Masalah Pada Siswa 

SMAN 1 Kampar Timur. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan mendapat gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Psikologi UIN Suska 

Riau. Di samping itu, kesempurnaan penelitian ini tidak lepas berkat adanya 

dorongan, semangat, petunjuk, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak. 

Menyadari kenyataan yang demikian, maka peneliti dengan segenap kerendahan 

hati untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada 

berbagai pihak yang telah membantu, yaitu: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M. A., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M. Ag., M. Si, selaku Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, selaku Wakil Dekan I, Dr. H. 

Helmi Basri, Lc., MA., Selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Nurfaizal, M. Ag., 

Selaku Wakil Dekan III. 

4. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M. Ag., M. Si, selaku dosen pembimbing, 

yang selalu memberikan ilmu, nasehat dan motivasi kepada penulis.  

5. Ibu Eka Fitriyani, M.Psi., Psikolog, selaku Penasehat Akademik dan 

sekaligus narasumber I, yang selalu memberikan arahan dan saran kepada 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Desma Husni, S.Pdi., S.Psi., M.A., Psikolog, selaku narasumber II 

yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Ayah (M. Nuzri. J, S.Hum) dan Ibu (Winarti) yang senantiasa 

melimpahkan cinta dan kasihnya serta selalu memberikan motivasi kepada 

penulis. Terima kasih Ayah dan Ibu yang telah menghantar penulis 

menuju dunia yang lebih nyata, semoga setiap tetesan keringat yang 

mengalir demi urusan penulis menjadi aliran sungai di surga-Nya kelak. 

Aamiin 

8. Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang telah membagi ilmunya kepada 

penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

9. Seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Psikologi yang telah banyak 

membantu dan memudahkan urusan penulis, dari awal perkuliahan hingga 

skripsi ini selesai. 
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10. Adik-adikku tersayang, Erna Wilis dan Aisya Aprilis yang telah 

menyayangiku serta memberi dukungan dalam setiap tindakan penulis  

dengan caranya masing-masing. 

11. Shella Yurika, yang selalu menemani dari awal kuliah sampai saat 

sekarang dan sangat banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini.  

12. Manjas Rori Syafki Daulay, yang telah memberikan bantuan baik moril 

maupun materil kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini  

13. Para pejuang S. Psi kelas A 2013, terima kasih telah menjadi teman 

berbagi ilmu, teman suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan, 

semoga ilmu yang kita dapat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan di 

masa yang akan datang. 

14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Semoga bantuan dari berbagai pihak di atas mendapat balasan yang lebih 

baik dari Allah SWT. Menulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang 

membangun untuk pembelajaran di waktu mendatang. Kritik dan saran dapat 

disampaikan ke alamat email penulis: Ernidawati@students.uin-suska.ac.id Akhir 

kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca. 

Pekanbaru,      Januari  2018 
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