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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin qad akhraja, nataijal fikri li arbabil hija. 

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Tiada pujian melainkan hanya 

kepada-Nya. Dialah Allah, Tuhan yang menunjukan bahwa keberhasilan tidak 

dapat diraih tanpa kerja keras dan kegigihan. Berkat limpahan rahmat-Nya pula 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam nabi 

besar Muhammad SAW. Rasul yang telah memberikan teladan bagi kita dalam 

kerja keras, kegigihan dalam mencapai cita-cita. Shalawat dan salam ini kita 

sampaikan pula untuk keluarga beliau dan umat-Nya. 

Alhamdulillah, selama proses penulisan banyak hal yang dilalui dan 

dirasakan hingga pada akhirnya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan saran dan perbaikan dari berbagai pihak. Atas bantuan, 

bimbingan dan dukungan yang telah diberikan, pada kesempatan ini dengan 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
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1.  Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor  UIN SUSKA 

Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

3. Bapak Dr. H. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Ibu 

Dr. Zulhiddah, M.Pd selaku Wakil Dekan II, Dra. Nurhasnawati, M.Pd selaku 

Wakil Dekan III. 

4. Ibu Eka Fitriyani M. Psi., Psikolog selaku penasehat akademik dan sebagai 

pengganti orangtua yang selalu mengayomi penulis selama menempuh studi. 

Terima kasih atas dukungan dan bimbingannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi ini.  

5. Ibu Hijriyati Cucuani M.Psi selaku pembimbing, terima kasih atas semua 

waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah ibu berikan dengan ikhlas dan 

sabar dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Linda Aryani, M.Si., sebagai Penguji I yang telah memberikan waktu, 

ilmu, bimbingan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini untuk menjadi 

lebih baik. 

7. Bapak Harmaini M.Si., sebagai Penguji II yang telah memberikan waktu, 

ilmu, bimbingan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini untuk menjadi 

lebih baik. 

8. Bapak kepala sekolah dan wakil kepala beserta guru di SMP Negeri 6, 30, 15, 

& 28 Pekanbaru yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk riset 

yang saya lakukan. 
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9. Seluruh keluarga dari pihak ayah dan ibu terima kasih untuk do’a, dukungan, 

semangat dan motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis 

selama proses penyelesaian skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan 

baik. 

10. Teman-teman psikologi angkatan 2013 khususnya kelas A yang telah 

memberikan semangat maupun bantuan selama perkuliahan. 

11. Sahabat ku Edo Hadi Pandoyo, Shanti Meliani, Umi Kalsum, Ilvia devita, Asi 

Prisma Della, Bambang Kurnia, Tri Wahyu Hidayat, yang selalu memberi 

masukan, semangat, membantu saat kesulitan, yang memarahi ketika saya 

lalai, menemani, menyemangati, mengingatkan bersama-sama dalam 

pendidikan ini. 

12. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga 

menjadi bekal dan berkah yang baik bagi kita semua dalam menjalani 

kehidupan. 

13. Semua staff Fakultas Psikologi yang telah membantu dalam berbagai 

keperluan akademik dan umum, serta para Ibu CS dan keluarga besar 

psikologi lainnya. 

Mohon maaf jika ada yang tidak tertulis dan tersebutkan nama, semoga 

Allah memuliakan  kalian. Semoga karya ini dapat memberikan sumbangan dan 

manfaat. 

Pekanbaru,  20 Juli 2018 

Peneliti 


