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KATA PENGANTAR  

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah Subhanahuwataala karena atas segala 

rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ hubungan 

antara Atribusi Kesuksesan dengan Fear of success pada wanita bekerja “ . shalawat beserta 

salam tercurah kepada Baginda Junjungan alam Nabi Muhammad Sallalluhu alaihi wasallam 

yang menerangkan manusia dari kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti 

saat ini  

Penulis menyadari bahwa selama proses penyelesaian skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 

motivasi, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. 

Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

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

Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Helmi Basri, Lc, 

MA, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Nurfaizal, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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4. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marretih selaku pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan ilmu, meluangkan waktu dengan penuh kesabaran membimbing penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Adfadia Mera selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan ilmu dan nasehat 

yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

6. Ibu Ami Widyastuti selaku Narasumber I yang telah banyak memberi saran serta masukan 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan 

kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmunya dalam perkuliahan. Tanpa Bapak dan 

Ibu kami tidak akan seperti sekarang ini. 

8. Seluruh staf Karyawan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

9. Terimakasih penulis ucapkan kepada responden, ibu-ibu bekerja, yang telah meluangkan 

waktu nya untuk membantu memberikan data pada penelitian ini. 

10. Ayah dan ibu, (Harwizal, Syafni), terimakasih atas restu dan lantunan doa yang senantiasa 

menyertai perjalanan ini. Tanpa pengorbanan dan dukungan serta kasih sayang ini mustahil 

ananda bisa sampai sejauh ini. Terimakasih ayah dan ibu. 

11. Adik-adik ku terkasih, Haris Budiman Mabrur dan Wahyu Shandi Kurniawan, yang 

senantiasa memberikan dukungan, candaan, doa dan bantuan untuk keberhasilan ini, dengan 

cinta kalian memberikan kobaran semangat yang tiada henti.  

12. Sahabat ku, Aprili Wahyu Hakiki, S.Psi, Rahma Yuni, S.Pd, Julliana Sari, S.Si, Risse 

Anggraini. Terimakasih telah setia menemani hari-hari perkuliahan ini. 
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13. Kemala Fitri, selaku sahabat yang sangat-sangat membantu penulis dari awal kuliah sampai 

proses skripsi ini selesai. Semoga Allah selalu merahmatimu.  

14. Donni Gusfahri, S.Psi yang telah memberikan waktu dan tenaga selama proses pengerjaan 

skripsi ini. 

15. Untuk teman-teman seperjuangan  Psikologi 13 Kelas C Terimakasih telah menjadi bagian 

dari cerita selama proses kuliah ini, semoga pertemanan ini, dapat terjalin selama-lamanya 

16. Keluarga besar PDC- Insight, dan adik-adik KOGNISI. Jazakaallahukahairan Jaza 

 

 Peneliti menyadari bahwa selama menyelesaikan skripsi ini banyak kekurangan dan 

kesalahan yang tidak berkenan dihati, selama ini bukan kesengajaan melainkan karena 

kekurangan dan keterbatan ilmu yang peneliti miliki. Semoga skripsi ini tidak hanya dapat 

bermanfaat untuk penulis sendiri, tetapi juga untuk seluruh pembaca. 

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Pekanbaru, Februari 2018 

 

                                                                                             Putri Dewi Sakinah 

 

 


