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KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-

Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Sense

Of Humor dengan Konsep Diri Pada Remaja”. Shalawat beriringkan salam tak

lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa

umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu

pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar sarjana Psikologi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih

terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran

dan perbaikan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skipsi ini. Penyelesaian

skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari

semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati

penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, M.A., Selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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3. Bapak Dr. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr.

Zulhiddah, M.Pd., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dra. Nurhasnawati, M.Pd.,

selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.

4. Ibu Eka Fitriyani, M.Si Psikolog selaku pembimbing akademik yang selalu

meluangkan waktu, memberikan nasihat-nasihat serta motivasi kepada kami

mahasiswa-mahasiswi bimbingannya.

5. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Ketua Tim Penguji Ujian

Munaqasah yang telah meluangkan waktunya dan mamberikan masukan-

masukan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

6. Ibu Yuliana Intan Lestari M.A., selaku dosen pembimbing skripsi, yang penuh

kesabaran telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala masukan, kritikan, waktu, tenaga, dan pikiran yang

telah diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.

7. Ibu Adfadia Mera, M.A., selaku dosen penguji 1 yang telah meluangkan

waktunya dan mamberikan masukan-masukan kepada penulis agar penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Ibu Alma Yulianti, S.Psi, M.Si., selaku dosen penguji 2 yang telah

meluangkan waktunya dan mamberikan masukan-masukan kepada penulis

agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Kedua orang tuaku Herman dan Lela Sari yang penulis sayangi dan

banggakan. Untuk ayah ku tercinta terima kasih karena selalu berusaha

menjadi ayah yang terbaik untuk kami. Untuk ibu tersayang, malaikat tercinta,
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amlaikat tanpa sayap, terima kasih telah menjadi tulang punggung keluarga,

mencari nafkah siang dan malam tanpa mengenal lelah, terima kasih karena

selalu menjadi sahabat dan orang tua yang baik buat kami anak-anak mu, we

love you mom. Semoga setiap tetesan keringat yang mengalir demi urusan

penulis menjadi aliran sungai di surge-Nya kelak. Aamiin.

10. Seluruh dosen-dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang bersedia

memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selama

menjalani proses perkuliahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Psikologi yang telah banyak

membantu dan memudahkan urusan penulis, dari awal perkuliahan hingga

skripsi ini selesai.

12. Kepala sekolah SMA Negeri 3 Pekanbaru, Ibu Dra. Ermiwati dan seluruh staf

dewan guru yang telah memberi dukungan dan membantu peneliti dalam

melakukan penelitian di sekolah.

13. Adikku Fatimah Azzahra, terima kasih karena selalu menjadi penghibur dan

penyemangat kakak dalam menyelasikan perkuliahan serta turut membantu

penulis menyelesaikan skripsi ini. Belajar yang rajin ya dek, semoga kelak

menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat. Aamiin.

14. Nenek, paman, bibi, dan sepupu penulis yang selalu memberi motivasi

kepada penulis untuk mengerjakan skripsi.

15. Seluruh subjek penelitian Siswa SMA Negeri 3 Pekanbaru , terima kasih karna

telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia mengisi skala penelitian.
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16. Teman-teman Psikologi A’13 dan seluruh angkatan 2013, teman-teman

seperjuangan KKN Kel. Sungai Keranji, Kec. Singingi, Kab. Kuantan

Singingi. Terima kasih telah menjadi teman berbagi ilmu, teman suka maupun

duka dalam menjalani perkuliahan, semoga ilmu yang kita dapat bisa kita

aplikasikan dalam kehidupan di masa yang akan datang.

17. Sahabat-sahabat tercinta penulis, Husnil Fadhilah, Latifah Hanum, Dina

Benita Z, Elsa Dwi Mayuri, Ratna, Ernidawati, Kurniaty Utami, Sri Ayu

Utami, Emi Kusumawati, Tedy Suhandha Wijaya, Eky Purnama Suhandha,

Firman Hidayat, M. Taufikkurrahman, Duwi Yulianto, Suwanda Priyadi, dan

kak Novia Riska yang sering menjadi teman diskusi dalam berbagai hal dan

selalu memotivasi penulis.

18. Seluruh teman dan kerabat yang telah banyak membantu dan senantiasa

bersama peneliti, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan. Kalian

salah satu alasan dan doa untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi.

Semoga bantuan dari berbagi pihak diatas mendapat balasan yang

lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran

yang membangun untuk pembelajaran di waktu mendatang. Kritik dan saran

dapat disampaikan ke alamat email penulis: novaselviani17.ns@gmail.com .

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Pekanbaru, November 2017
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