
 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah ‘ala kulli hal… Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta 

alam. Tiada yang pantas dipuji dan disembah selain dia. Dialah Allah, tuhan yang 

maha besar yang tidak pernah butuh dibesarkan, tuhan yang maha agung dan tidak 

pernah butuh diagungkan, dan tuhan yang maha melindungi yang tidak pernah 

butuh perlindungan. Berkat nikmat, karunia, dan ma’unahnyalah peneliti bisa 

menyelesaikan karya tulis ilmiyah ini.  

Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Rasul yang telah memberikan keteladan yang mulia dalam 

seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya kerja keras, tawakkal, do’a, dan 

kegigihan dalam mencapai cita-cita. Serta tidak lupa pula sholawat dan salam 

untuk keluarga, sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejaknya dan 

langkahnya hingga akhir zaman. 

Alhamdulillah dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pengalaman 

berharga yang dilalui dan dirasakan, yang semua itu peneliti jadikan sebagai 

tarbiyah untuk pendewasaan diri dan pemikiran. Yang pada akhirnya sampailah 

kepada puncak kebahagiaan dengan terlewatinya satu langkah berharga dalam 

kehidupan. Semoga Allah tetap memberikan nikmat dan karunianya supaya 

peneliti tetap semangat dan diberikan kemudahan untuk menjalani kehidupan. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu peneliti sangat membutuhkan bimbingan, 
arahan

, dan perbaikan dari 
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seluruh pihak, demi kemajuan ilmu pengetahuan. Atas bantuan, bimbingan dan 

dukungan yang telah diberikan, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan 

hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA,. Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU. 

2. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si,. Selaku Dekan Fakultas Psikologi 

UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak Prof. Raihani, M.Ed, Ph.D,. Selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. Helmi 

Basri, Lc, M.A,. Selaku Wakil Dekan II. Serta Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag,. 

Selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU. 

4. Ibu Hijriyati Cucuani, M.Psi,. Sebagai Ketua Jurusan Psikologi UIN SUSKA 

RIAU. 

5. Ibu Raudatussalamah, S.Psi, M.A,. Selaku penasehat akademik dan sebagai 

pengganti orangtua yang selalu mengayomi peneliti selama menempuh studi. 

Terimakasih atas dukungan dan bimbingannya dari awal duduk di bangku 

perkuliahan sampai peneliti menyelesaikan studi. semoga Allah memudahkan 

semua langkah ibu. 

6. Bapak Drs. Mukhlis, M.Si,. Selaku dosen pembimbing yang selalu 

meluangkan waktu, fikiran, tenaga dan motivasi dalam memberikan 

bimbingan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marettih, S.Psi, M.Si,. Sebagai Penguji I yang 

telah memberikan waktu, ilmu, bimbingan dan masukan dalam pembuatan 

skripsi ini supaya menjadi lebih baik. 
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8. Ibu Eka Fitriyani, M. Psi, Psikolog., Sebagai Penguji II yang telah 

memberikan arahan, masukan dan bimbingan supaya skripsi ini semakin baik. 

9. Kedua orangtua peneliti : Habil Lubis (Alm) dan Samaniah Lubis. Yang 

mencintai peneliti melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, yang lebih 

mementingkan kebahagiaan peneliti daripada kebahagiaannya sendiri, dan 

yang telah menjadi teladan sekaligus madrasah pertama bagi peneliti di semua 

aspek kehidupan, baik dari kerendahan hati, ketaatan kepada syaria’at agama, 

maupun semangat dan kerja keras dalam menjalani kehidupan. 

10. Seluruh dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU, yang tidak dapat 

peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang 

telah diberikan selama ini, semoga menjadi bekal dan berkah bagi kita semua 

dalam menjalankan kehidupan. 

11. Seluruh pegawai akademik Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU, atas 

bantuan dan kebaikan hati kalian pulalah supaya peneliti bisa menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 

12. Kakak dan abang peneliti, Ahmad Rosidi Lubis, S.Pd,. Hoddiana Lubis, Parlin 

Lubis, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa peneliti sebutkan satu 

persatu. Terimakasih untuk supportnya selama ini, baik secara moril maupun 

materil, sehingga peneliti lebih semangat untuk menjalani kehidupan. 

13. Rektor seluruh Perguruan Tinggi yang ada di kota Pekanbaru, karena telah 

memberikan izin buat peneliti untuk melakukan penelitian di lingkungan 

kampusnya masing-masing. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan 

dan kekuatan untuk menjalankan amanah dan tugasnya sehari-hari. 
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14. Seluruh subjek penelitian yang telah bermurah hati untuk membantu peneliti, 

dengan kerelaan mengisi skala penelitian ini. Semoga kebahagiaan selalu 

menyertai kalian semua. 

15. Keluarga peneliti di HMJ PKA, tidak lupa pula keluarga-keluarga yang lain : 

PDC-Insight, BEMF PSI, KAMMI UIN SUSKA, BEM UIN SUSKA, 

IMAPALA PEKANBARU, dan IKPSP-RIAU. Banyak pengalaman dan 

pendidikan yang kita lalui bersama, terlebih di HMJ PKA, saling menguatkan, 

saling memotivasi, saling mengayomi, dan saling memberi solusi. Sungguh 

mengenal kalian semua adalah salah satu anugerah terbesar yang pernah 

peneliti miliki, dan kebersamaan bersama kalian adalah pendidikan dan 

motivasi berharga dalam hidup peneliti. 

16. Keluarga peneliti di Kelas I Angkatan 2013 : Devi, Nisa, Desri, Rozalia, 

Yohandi, Tia, Agung, Marlina, Ade, Rini, Kori, Neli, Fadilah, Roza, 

Bambang, Nopri, Rudi, Arbi, Tika, Reka, Villa, Apriza, Lusy, Yova, Niken, 

Ali, Susi, Herlina, Dayat, Fuad, Rizki, Arif, Theo, Marni, dan Herlina. 

Terimaksih seluruh kasih sayang dan perhatiannya selama ini, dan terimakasih 

semua warna yang telah kalian ukir, mulai dari canda, tawa, bahagia, dan 

jailnya. Kalian sungguh luar biasa, semoga kita semua dipertemukan kembali 

dalam kesuksesan, dan semoga kita semua bisa meraih apa yang kita cita-

citakan. 

17. Seluruh keluarga KKN KEBANGSAAN 2016. Khusus kepada teman 

kelompok peneliti di Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan Prov. 

Kepulauan Riau. Yasin (UNSOED), Hanafi (UIN JAKARTA), Indra 
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(UMRAH), Adit (UNSRI), Handoko (UMRAH), Abigail (UNRI), Wulan 

(UMRAH), Ira (UNDANA) Muazzinah (UNSYAH), Vani (UNIB), Fina 

(UNAND), Monica (UNJA), Sintya (ISI Padang Panjang), Nazlah 

(UNIMED). Kalian adalah salah satu keluarga terbaik yang pernah peneliti 

kenal, walaupun berbeda karakter, bahasa, suku, ras, bahkan agama, tapi tetap 

berasatu dalam kehangatan keluarga KKN Kebangsaan. Semoga suatu saat 

kita dipetemukan Allah SWT kembali, dengan cerita bahagianya masing-

masing. 

18. Teman kelompok PPL peneliti di Lapas Terbuka Rumbai-Pekanbaru. Diana 

Aristiani, Dila Chairiah, Ilvia Devita, Sugeng Saputra. Kalian adalah tim work 

yang luar biasa, dengan semua karya dan kerja samanya, dan dengan 

kekonyolan dan canda tawanya. 

19. Seluruh sahabat karib peneliti, khusus kepada sahabat seperjuangan peneliti : 

Dalil Nasution, Najamuddin Nasution, Yusanti  Nasution, dan Paidah Lubis, 

tempat berbagi suka dan duka, canda dan tawa, yang selalu mensupport 

peneliti dalam semua bidang, dan yang tidak pernah meninggalkan peneliti 

dalam situasi apapun. Tidak lupa kepada seluruh sahabat yang sudah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, mulai dari panitia Seminar 

Proposal, sampai kepada panitia Seminar Hasil dan Munaqasyah, dan yang 

sudah ikut andil membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Juga sahabat 

peneliti di kota bertuah : Ahmad Dimsah Nasution, Hasbi Lubis, Tuah Al-

Amin Hasibuan, Yasir Habibi Lubis, Ahmad Siddik Nasution, Aswan 

Hasibuan, Abdul Hatib, Raden Saleh, Aldia Riskon. Selanjutnya kepada 
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seluruh sahabat dekat peneliti di fakultas Psikologi : Liya Fitrayana, Dinia 

Oktiani, Khairudin, Ilham Rahmad, Darwin Suhendi, Putri Dewi Sakinah, 

Aprili Wahyu Hakiki, Juni Zaliza, Indah Pratiwi, Rahma Fadhilah, Rahmi 

Kurniawati, Felayati, Donni Gusfahri, Pandi Ardiansyah Pandiangan, Adang 

Mustaqim, Armi Sabri, Samsidar Rahmi Lubis, Novita Susanti, Sasmi Aulia, 

Eni Yulianti, Mhd Nurlianto, Akhyari, Aditia Wirman, Jhoni Saputra, Ihda 

Rhoudotul Jannah, Nabila, Tika Julianingsih, Joko Afrianto, Indra Gunawan, 

Ahmir Safikri, Sania Azlianti, dan seluruh sahabat yang tidak bisa peneliti 

sebutkan satu persatu. Sungguh, kalian semua sangat berarti dalam sejarah 

hidup peneliti. 

Mohon maaf jika ada yang tidak tertulis dan tersebut namanya, tidak ada 

maksud untuk membeda-bedakan sahabat satu dengan yang lain, semoga Allah 

SWT memuliakan kalian. Terakhir, semoga karya ini memberikan sumbangan 

bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

        

 

Pekanbaru, 17 Januari 2018 

       

 

Peneliti  
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