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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan kemudahan dan petunjuk sehingga penulis dapat 

penyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Berpikir Positif dengan 

Kebahagiaan Subjektif Pada Penderita Kanker Payudara”  

 Sholawat dan salam kita ucapkan untuk makhluk termulia sepanjang 

zaman, seorang dengan pribadi yang tidak ada penggantinya sampai kapanpun 

Dialah Nabi Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang bergelar Al-Amin, 

dengan mengucapkan Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala Ali Muhammad.  

 Penulis ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi dengan 

mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu 

penulis selama pembuatan skripsi ini sampai selesai. Atas bantuan, bimbingan dan 

dukungan yang telah diberikan, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan 

hati penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. 

Akhmad Mujahidin, M.Ag beserta jajarannya. 

2. Bapak Prof Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Dekan Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau. 
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3. Bapak Dr. H. Yusmarussin Bardansyah, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, 

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

Nurhasnawati, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau.  

4. Ibu Raudatussalamah, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi tercinta. 

Peneliti ucapkan terimakasih tak terhingga karena telah membimbing 

dengan penuh kesabaran, memberikan inspirasi, dukungan dan semangat 

bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan tepat 

waktu. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dunia dan akhirat. 

5. Ibu Diana Elfida, M.Si, Psi, selaku penguji I seminar proposal, penulis 

mengucapkan terimakasih karena telah memberikan banyak masukan 

positif demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Ibu Ahyani Radhiani Fitri, MA, Psikolog selaku penguji I seminar hasil 

dan munaqasah, terimakasih penulis ucapkan atas saran dan kritiknya yang 

sangat bermanfaat bagi peneliti. 

7. Ibu Indah Damayanti M.Psi, Psikolog selaku penguji II seminar hasil, 

terimakasih ibu atas masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. 

8. Bapak Dr. Khairil  Anwar, M.A selaku penguji II seminar munaqasah, 

Terimakasih atas nasehat dan masukannya, semoga Allah balas kebaikan 

yang berlipat ganda. 

9. Ibu Yuli Widiningsih, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku penasehat akademik, 

atas dukungan dan masukan yang luarbiasa diberikan kepada penulis dari 

awal hingga akhir perkuliahan, selalu menjadi pendengar yang baik untuk 
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keluh kesah dan masalah yang penulis alami selama perkuliahan dan 

proses penyelesaian skripsi, terimakasih ibu PA yang kami panggil emak. 

10. Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang telah bersedia memberikan 

ilmunya dengan caranya masing-masing dan sangat bermanfaaat bagi 

penulis. 

11. Ayahanda (Cukri) Ibunda (Fitri) yang telah menyayangiku tanpa syarat, 

memberikan dukungan, do’a dan perhatian yang tiada hentinya mengalir 

setiap hari. Terimakasih mak, ayah. Aku sangat menyayangi kalian. 

12. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan positif kepada peneliti, 

kedua adikku, om, tante, nenek, kakek, keluarga dekat maupun jauh. 

13. Ketua Rumah Singgah Kanker Bapak  M.Arief Indrawan,S.E, Dewan 

Pembina (Ibu Ahyani Radhiani Fitri, MA, Psikolog, Bapak Khairul 

Anwar, S.Psi, Cht, Bapak Dody Leyno Amperawan, M.Si., Psikolog, Ibu 

Yulita Kurniawaty Asra, M. Psi, Psikolog)  Relawan (Kak Miskah, Ibu 

Ipat, Pak Khairul, Kak Desma) dan Survivor kanker (Ibu Nurhayati, Ibu 

tety, Kak Wit dan Kak Chandra) yang selalu memberikan semangat 

kepada penulis, sehingga penulis selalu merasa mendapatkan energi 

positif. 

14. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pekanbaru yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk 

dapat melaksanakan penelitian di RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru. 
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15. Direktur RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru yang telah memberikan 

izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di Rumah Sakit, 

Instalasi Kanker Terpadu Arifin Achmad Kota Pekanbaru. 

16. Kepada Dosen Pembimbing PPL, Ibu Ahyani Radhiani Fitri, MA, 

Psikolog yang selalu memberikan masukan positif dan bantuan kepada 

penulis hingga skripsi ini selesai, terimakasih juga kepada teman teman 

PPL, wak Sri, Iin, Bahruzi dan Bang Agung telah memberikan sumbangan 

pemikiran dan support yang luar biasa kepada penulis. 

17. Seluruh teman-teman seperjuangan “Abnod’14” (kelas D angkatan 2014). 

Ari, Eka, Diah, Diana, Ejer, Erika, Pipit, Pitok, Joe, Juanda, Pejik, Nisa, 

Bunda, Keket, Ibal, Puput, Nisur, Sari, Rita, Riri, Acin, Sindi, Tiak, Uplak, 

Yulia, Ante. Terimakasih untuk semua kenangan selama masa perkuliahan 

dan semoga pertemanan kita akan tetap terjalin hingga ke akhirat. 

18. Kepada teman-teman KKN Desa Bandar Alai yang selalu memberikan 

semangat. Terimakasih Mayang, Dona, Ririn, Risa, Fera, Ima, Deri. 

19. Teman-teman Peer Mentor Billingual Class : Intan, Tiak, Yunai, Ujiq, 

Dini dan Bang Soni. Terimakasih selalu memberikan masukan dan support 

yang selalu kalian berikan. 

20. Teman satu atap “Pondokan Naela”  yang selalu mengerti dan memberikan 

semangat kepada penulis, terimakasih Selvy, Cindut, Dien, Yana, Marlina, 

Wasma, Etek, dan Anggi. 
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21. Sahabat ku, Nurhusniah Karbi yang setia menemani penulis kerumah sakit 

untuk penelitian dan Aprila Desliana yang sering nanya “Gimana skripsi? 

Udah sampai mana” Kalian luar biasa. 

22. Teman seperbimbinganku, raudha, sri, eky dan zul. Terimakasih sudah 

menjadi tim solid dalam bimbingan. 

23. Seluru teman alumni SD, SMP dan SMA seangkatan 2014, yang selalu 

memberikan support secara langsung maupun tidak langsung. 

24. Para tim sukses yang selalu mau direpotin dari awal hingga selesainya 

skripsi ini, terimakasih untuk support kalian diah, diana, erika, eka, puput, 

keket dan nisa. Ku menyayangi kalian. 

25. Teman cemprengku, dienda dan winda yang selalu memberikan motivasi 

dan semangat dalam pengerjaan skripsi. 

26. Kepada seluruh responden penelitian yang merupakan pasien rawat jalan 

di Instalasi Kanker Terpadu Arifin Achmad Kota Pekanbaru. Penulis 

ucapkan terimakasih karena telah berkontribusi dengan sukarela pada 

penyelesaian skripsi ini dan telah menganggap penulis sebagai keluarga 

ataupun anak sendiri, kary\a ilmiah ini membuat kita saling mengenal dan 

menyayangi tanpa syarat. Merasa beruntung bertemu kalian, pejuang 

tangguhku. 

27. Seluruh staf akademik, administrasi dan staf kepustakaan yang selalu 

mempermudah urusan surat menyurat, buku, dan administrasi lain nya 

dalam penyelesaian skripsi ini. 



ix 
 

28. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih 

atas dukungan baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga segala kebaikan dan pertolongan yang telah diberikan 

mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.  

Sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, peneliti menyadari 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan 

kerendahan hati, peneliti mengharapkan saran dan kritik demi 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak 

terkait, lingkungan akademik Fakultas Psikologi UIN Suksa Riau dan 

pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh. 

 

      Pekanbaru, 01 Juni 2018 


