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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin, sembah sujud serta syukur kepada Allah 

SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, 

membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia 

serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat 

terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah 

Muhammad SAW karena berkat Rahmat dan Kebesaran-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Kecerdasan Emosional dengan 

Stres Menyusun Skripsi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau”. 

Terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari bantuan pihak luar oleh karena itu, 

izinkanlah penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan rasa terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak  Prof. Dr. Khairunnas Rajab MA selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr.Yasmaruddin Bardansyah, Lc. M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ibu 

Dr. Hj. Zulhidah M.Pd selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Nurhasnawati, 

M.Pd  selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Terimakasih kepada Ibu Vivik Shofiah, S.Psi., M.Psi., selaku penasehat 

akademik selama mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi yang yang 

selalu meluangkan waktu, memberikan nasehat-nasehat dan juga 

memberikan dukungan, semangat, kritik dan saran yang membangun 

kepada penulis demi kemajuan Akademik penulis. 

5. Terimakasih tiada terhingga kepada Ibu Alma Yulianti, S.Psi., M.Si selaku 

Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk penulis, yang begitu sabar menemani dalam perjalan yang panjang 

ini, untuk energi postitif yang selalu diberikan, semangat, arahan dan 

bimbingan yang sangat berarti bagi penulis hingga akhirnya skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan maksimal. Terimakasih untuk semuanya bu. 

6. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Yulita Kurniawati, A. 

M.Psi. Psikologi selaku penguji I dan Ibu Adfadia Mera, M.A selaku 

penguji 2. Terimakasih atas kesediaan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

memberikan masukan dan saran demi kemajuan skripsi ini. 

7. Terimakasih banyak kepada seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi 

bantuan, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama 

masa perkuliahan dan untuk masa yang akan datang. 

8. Terimakasih yang tiada berujung untuk Ayahanda tersayang dan Ibunda 

tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, mendoakan 

keberhasilan anak-anaknya dan menjadi panutan dan motivasi dalam hidup 

penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Maaf karena 
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sudah menunggu lama. Semoga Allah SWT memelihara dan memuliakan 

Ayahanda dan Ibunda di dunia dan akhirat. Hanya Allah yang mampu 

membalas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan 

kepada penulis. 

9. Untuk kedua adik perempuan penulis, Fetni Fitrianti dan Gusmita Lestari. 

Terimakasih untuk semua dukungan moril maupun materil yang telah 

diberikan, dan semangat yang tiada henti sehingga skripsi selesai pada 

waktunya. 

10. Terimakasih kepada Mohd. Khoiri, M.Pd yang telah mendampingi penulis 

selama penyusunan skripsi, memberikan masukan-masukan yang berarti, 

semangat dan cinta sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. 

11. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan, Vallahatullah Missasi S.Psi, 

Mega Phinelly, Rahmi Octari S.Psi & Yolinda Anggraini S.Psi. 

Terimakasih untuk semuanya. Kalian luar biasa.  

12. Terimakasih untuk rekan-rekan dan adik-adik mahasiswa Fakultas 

Psikologi UIN Suska Riau yang telah membantu dalam pengisian skala 

penelitian ini.  

13. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2011 kelas A,B,C,D, dan E 

yang masih berjuang menyelesaikan skripsi, Mega Phinely, Sariyanti, 

Rahmi Octari, Shabillah Atika, Putri Lianda, Putri Khairani, Diana 

Anggraini, Devi Desuryani, Septi Khairunnisa, Diah Septira, Lily, Wita, 

Netti, Mimi, Eva, Nadia Reyhani, Resky Nela P, Wan Vera, Ria, Tengku 

Kartika, Nadia Oktaferanti, Yuli Sunarsih, Dien Sawitri, M.Arifai, Ek 
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Pega, Anggra Uki, Isdianto, Ferdy, Aprian, A.W.Reza, Rio Bagus, Reza 

Akmal, Apriano, Sudarman, Hanif Muslim, Doddy Bambang, dan Ray 

Davendra, Windy, dan Riko. Tetap Semangat. 

14. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Fakultas Psikologi bagian 

Akademik, Umum, Tata Usaha, Perpustakaan, dan yang lainnya. 

Terimakasih telah memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. 

15. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar 

penulisan skripsi ini, baik penulis sebutkan maupun pihak-pihak yang 

tidak disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebanyak-banyaknya. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan, baik yang menyangkut materi, nilai ilmiah maupun tata 

bahasa. Namun demikian, penulis telah berusaha dengan maksimal sesuai dengan 

batas kemampuan yang penulis miliki agar penulisan skripsi ini dapat mencapai 

kesempurnaan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini. Dengan demikian, penulis berharap agar skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Pekanbaru,  Juli 2018 
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