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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan semesta alam, dengan kekuasaan Nya 

dan kebesaran Nya senantiasa memberikan anugerah dan nikmat yang tiada terhingga kepada 

penulis. Alhamdulillah atas izin dan kehendak Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan 

dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Persepsi Terhadap 

Agresivitas Pasien Dengan Stres Pada Perawat Di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru” 

dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

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

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak banyak yang dapat penulis 

lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan 

terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi 

ini kepada: 

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

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Dr. Zulhiddah, M.Pd 

selaku Wakil Dekan II dan Dra. Nurhasnawati, M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Psikologi UIN SUSKA Riau. 

3. Ibu Ricca Angreini, S.Psi., M.A selaku Pembimbing Akademik (PA), terima kasih atas 

bimbingan dan dukungannya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Psikologi. 

4. Ibu Raudatussalamah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas dukungan, 

perhatian dan kesabarannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

5. Ibu Hirmaningsih, M.Psi Psikolog selaku penguji I, terima kasih atas bimbingan dan 

dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Yulita Kurniawati Asra, M.Psi Psikolog selaku penguji II, terima kasih juga atas 

bimbingan dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi. Terima kasih atas ilmu yang telah 

diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani 

kehidupan. 

8. Untuk Ayahanda (Mahyudani) dan Ibunda (Fauziah) tercinta yang selalu berjuang sekuat 

tenaga untukku, terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, do’a dan semangat Ayah 
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dan Ibu selama ini, ayah dan ibu adalah orang terhebat dan terkuat dan yang paling utama 

dalam hidupku, mungkin hanya tulisan sederhana ini yang baru bisa daku persembahkan. 

9. Untuk adikku (Zalhadi, Ade Saputra dan Riski Nanda) tersayang, terima kasih atas dukungan 

dan bantuannya selama ini. Mohon maaf jika kakak belum bisa jadi panutan yang lebih baik. 

10. Untuk kakanda Leo Putra terima kasih atas bantuan dan semua yang telah diberikan, 

pengertian, do’a dan dukungan kepada penulis.  

11. Sahabat-sahabat muslimah, Sarah Syahraini, Khuzaimah Putri, Yulita Purnama Sari, Ira 

Aqimishshalah, Anisyah Fitriani dan Agusnia, terima kasih atas dukungan dan semangatnya 

sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini. Terima kasih juga telah memberikan banyak 

pengalaman selama penulis kuliah di Fakultas Psikologi. 

12. Terima kasih kepada seluruh responden penelitian saya Perawat yang bekerja di Rumah Sakit 

Jiwa Tampan yang telah bersedia untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian 

ini.  

13. Teman-teman di lokal D angkatan 2013, yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. 

Terimakasih atas kebersamaan suka maupun duka, kecerian serta canda tawa yang tidak akan 

terlupakan, sudah banyak sekali kenangan yang telah kita lewati bersama-sama selama 

kuliah. Semoga kita menjadi sarjana psikologi yang sukses. Amin. 
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 Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha Penyempurna, oleh karena  itu meskipun skripsi 

ini dibuat dengan segenap daya dan usaha tentu masih ada kekurangan yang menyertainya. Maka 

penulis dengan penuh kelapangan hati menerima adanya kemungkinan kritik dan saran dari 

pembaca. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umumnya bagi 

siapa saja yang membacanya. Amin  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.            

 

Pekanbaru, 2018 
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