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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat rahmat, hidayah dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 

Hubungan Antara Rasa Syukur Dengan Kebahagiaan Pada Masyarakat 

Melayu Riau Di Desa Balai Pungut.  

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh 

ujian Sarjana Psikologi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih banyak terdapat kekurangan  dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini 

dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala 

kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan 

masukan, kritikan dan syarat yang bersifat membangun kearah perbaikan dan 

penyempurnaan skripsi ini.  

Selama proses pengerjaan penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan 

banyak bantuan dari berbagai pihak. Dengan segala keredahan hati penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak 

yang turut membantu penulis. Tiada kata yang lebih pantas selain kata terimakasih 

dari lubuk hati yang paling dalam yang dapat penulis sampaikan  kepada  semua  

pihak, terutama kepada Sang pencipta  Allah  SWT  yang memberikan penulis 

rahmat, hidayah, kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini, 

Ayahanda Suardi yang tak pernah lelah memeras keringat demi keberhasilan 
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penulis, Ibunda tercinta Sulatri yang telah melahirkan, membesarkan, dan 

mendidik penulis. Beliau merupakan sosok yang selalu bisa untuk menerima 

setiap kesalahan dan kekurangan penulis dari lahir sampai sekarang. Pada 

kesempatan ini juga, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Akhyar, 

M.Ag selaku wakil Rektor II, Bapak Dr. Tohirin, M.Pd selaku wakil Rektor 

III UIN SUSKA Riau. 

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

UIN SUSKA Riau  

4. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. 

Helmi Basri, Lc, M.A. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag 

selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. 

5. Ibu Rita Susanti, M.A selaku Penasehat Akademik sekaligus Orang Tua bagi 

penulis dari semester satu sampai sekarang yang telah meluangkan waktunya  

untuk berbagai ilmu, bimbingan,  konsultasi serta setoran juz amma terkait 

persyaratan dalam proses penyelesaian skripsi.  

6. Ibu Reni Susanti, S.Psi, M.Psi selaku dosen pembimbing yang selalu 

meluangkan waktu, pikiran dan motivasi dalam memberikan bimbingan 

sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Ibu Raudatussalamah, S.Psi, MA selaku Dosen Penguji I terima kasih atas 

saran dan masukan dalam penulisan Skripsi ini. 

8. Ibu Hijriyati Cucuani, M. Psi selaku Dosen Penguji II terima kasih atas saran 

dan masukan dalam penulisan Skripsi ini. 

9. Seluruh Dosen dan Staf Akademika Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. 

10. Saudara kandung penulis kakak Nani Suryani, Nanang Sugiono, Sugeng 

Sudrajat dan Mutia Dia Mita Sari untuk cinta dan kasih sayang kalian selama 

ini, yang telah mengarungi waktu bersama-sama baik dalam suka dan duka.  

11. Ipar penulis Bang Iswadi selaku suami dari kak Nani, Kak Eni selaku Istri 

dari Bang Sugeng serta Khamel Omara selaku suami dari Adik Mutia yang 

telah bergabung dengan keluarga penulis dan mendukung penulis baik dalam 

doa maupun usaha untuk keberhasilan penulis menyelesaikan studi. 

12. Keponakan-keponakan tercinta yang jumlahnya telah mencapai sepuluh 

orang, Adlin Pasyah, Afdil Wandanu, Adelia Afisyah, Vicky Adrian, Varel 

Adrian, Kaneza Agiska Omara, Revan Adrian, Khaffa Revano Omara, Gea 

Adriana Sudrajat, Keanu Abrisma Omara terima kasih untuk jadi penghibur 

dalam hidup penulis. 

13. Teman-teman Sejawat Ridho Illahi, Yasser Khadaffi, Fauzan Syahputra, 

Syafrul Nizam, Sodikin, Juleo Manda, Alung Tanamal, Rengga Permana 

terima kasih untuk dukungan dan momen-momen selama ini.  

14. Teman seperjuangan Rian Chandra, Rian Andri, Sugli, Ari, Ridho, Arief, 

Asyraf, Awal, Joko, Heru, Shella, Melani, Sofa, Rara, Ochi, Ezak, Ana, 
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Adeck, Nana, Rizka, Nelli, Tika, Siska, Icha pada kalian aku menemukan 

betapa penting menjaga ikatan pertemanan. 

15. Teman-teman Psikologi angkatan 2012 khususnya lokal F. Terima kasih 

untuk momen-momen gokil yang telah kita lewati bersama selama 

perkuliahan.  

16. Bang Atan Triyoki beserta keluarga yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi selama berada di Desa Balai Pungut. 

17. Kak Ifit dan Bang Hendri terimakasih telah memberikan dukungan selama 

berada di Desa Balai pungut. 

18. Surya AK selaku Sekdes Desa Balai Pungut beserta staff dan jajaran terima 

kasih untuk kerja samanya selama penulis melakukan penelitian di Desa Balai 

Pungut. 

19. Seseorang yang pernah mengisi hati penulis yang namanya sengaja tidak 

ditulis disini karena cukup ditulis didalam hati penulis terima kasih untuk 

momen manis yang pernah kita lewati bersama. 

20. Liya Fitrayana adik junior yang telah banyak membantu penulis dalam 

pengerjaan penelitian ini. 

21. Masyarakat Gang Muslimin tempat penulis tinggal selama perkuliahan 

terimakasih untuk arahan dan rasa aman yang kalian berikan selama ini. 

22. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga 

Allah membalas amal kebaikan anda semua. Penulis menyadari, tanpa 

bantuan, bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak yang terlibat 
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skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Hanya kekuasan Allah SWT 

yang dapat membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Walau 

sesungguhnya pembuatan skripsi ini telah maksimal dibuat oleh penulis, 

namun tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Penulis sebagai 

manusia hanya dapat memohon ampun kepada Allah atas kekurangan ini 

karena sesungguhnya kesempurnaan yang abadi itu hanyalah milik Allah. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca 

dan akademika Fakultas Psikologi. 
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