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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillahhirobbil’alamin segala puja serta puji syukur kehadirat 

Allah SWT atas segala limpahan  rahmat dan karunia Nya. Sholawat serta Salam 

yang tidak pernah terputus untuk Nabi Muhammad SAW yang membawa umat 

dari alam kegelapan hingga terang benderang dengan rahmatan lill’alamin. 

Menyelesaikan suatu ilmu itu harus tuntas, penuh keikhlasan, kesungguhan dalam 

menjalaninya dan tidak kalah pentingnya dengan izin ridho Allah SWT yang 

menjadikan sesuatu lebih bermanfaat, begitu juga dengan penelitian ini. Kemauan 

yang kuat dalam menuntut ilmu dan menjadi tanggung jawab yang besar sebagai 

bentuk keberhasilan dalam menggapai tujuan serta mewujudkan cita-cita, 

akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Namun penelitian 

ini tidak lepas berkat adanya do’a, dorongan, semangat, petunjuk, nasehat dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Menyadari kenyataan yang demikian, maka 

peneliti dengan segenap kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-

dalamnya, kepada berbagai pihak yang telah membantu, yaitu: 

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 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. H. Yusmaruddin Bardansyah, Lc., M. A.,  Selaku Wakil Dekan 

I, Ibu Dr. Hj. Zulhidah, M. Pd., selaku wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. 
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Nurhasnawati, M. Pd., selaku Wakil Dekal III Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.. 

4. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marettih, M. Si, selaku pembimbing yang 

selalu memberikan ilmu, waktu, nasehat, semangat dan motivasi pada 

peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih ibu yang kami 

panggil bunda.  

5. Ibu Yulita Kurniawaty Asra, M.Psi., Psikolog, selaku penguji I seminar 

proposal dan seminar hasil hingga ujian munaqasyah yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada peneliti dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Ibu Indah Puji Ratnani, M.A, selaku penguji II, terimakasih peneliti 

ucapkan atas saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. 

7. Ibu Raudatussalamah, S. Psi, MA, selaku Penasehat Akademik  yang 

selalu memimbing, inspirasi, memberikan arahan, nasehat mulai dari 

peneliti memulai perkuliahan hingga peneliti menyelesaikan perkuliahan 

ini. 

8. Seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Psikologi yang telah banyak 

membantu dan memudahkan urusan peneliti, dari awal perkuliahan hingga 

skripsi ini selesai. 

9. Ayah (Apriadi) dan Ibu (Yeni Enita) tercinta yang senantiasa 

melimpahkan cinta, kasih dan sayangnya serta selalu memberikan do’a, 

motivasi, dan semangat kepada peneliti. Terima kasih Bapak dan Omak 

yang telah menghantarkan peneliti menuju cita-cita dan impian yang lebih 
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nyata, semoga setiap tetesan keringat, air mata dan segala usaha yang 

diberikan kepada peneliti ini dalam semua urusan menjadi pahala di surga-

Nya kelak dan semoga selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak 

dan Omak. Aamiin.  

10. Adikku Tersayang Siska Permata Sari yang telah menyayangiku serta 

memberikan dukungan dan do’a dalam setiap tindakan peneliti dengan 

caranya sendiri. 

11. Nenek, Adang, Mak Uniang, Amai dan Acik-acik serta keluarga lainnya, 

yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti. 

12. Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang telah membagi ilmunya kepada 

peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

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

Pekanbaru yang telah memberikan rekomendasi kepada peneliti untuk 

dapat melaksanakan penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi.  

14. Kepada Bapak Camat Benai yang telah memberikan izin dan bantuan 

kepada peneliti selama penelitian. 

15. Seluruh responden penelitian yaitu Pasangan Suami dan Istri dari 

Kecamatan Benai yang telah banyak membantu peneliti selama penelitian. 

16. Ihda Roudhotul Jannah, Nurnabila S. Psi, Hilda Octarina, Fitri Anggraini 

Lestari yang menjadi teman diskusi pada masa perkuliahan, berbagi suka 

duka dan selalu memotivasi peneliti.  
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17. Hira Khairunnisa S.Pd, Melta Ramlan, Irna Delfi Oktafira, Sri Wahyuni 

dan Asri Nurlaili sahabat yang selalu memberikan dukungan kepada 

peneliti.  

18. Melta Ramlan, Riangga Novrianto S. Psi, Sisra Mardanis Saputri, Rafika 

Rahmatillah, Andhini Purnama Sari S. Psi, yang telah banyak membantu 

peneliti dalam penelitian dan senantiasa memberikan motivasinya. 

19. Meily Triana, S. Pd, Wisnita Nopria Putri, S. Ked, Firda Fitri, Taufik 

Fernando kakak dan sahabat yang selalu memberikan dukungan kepada 

peneliti.  

20. Raudhatul Aulia Putri, Rahmayani Indra Sari, Nadia Septiani S. Pd, Ami 

Kharita Ramlis, sahabat yang selalu memberikan semangat untuk 

mengejar cita-cita kepada peneliti.  

21. Riska Ade Irma S. Psi, Washma Herviany, Yusmia Eka Febriana S. Psi, 

Dienelda Restapama Putri, Selvy Ariska, Marlina, Sandra, Anggi, teman-

teman satu kos yang turut memberikan motivasi dan dukungan kepada 

peneliti. 

22. Teman-teman satu bimbingan, Anisah Olfi Safitri, Putri Rahayu Asrianti, 

Cindy Puspa Yovanny, Desmilah Desia Nora, Rini Suryani, Aulia Thahir, 

Wilda Handayani, Ledi Marta yang telah membantu peneliti. 

23. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata, Jeri Handika, Yadi Putra M.H, Dika 

Yulian Putra, Robby Akbar Zalleti, Wan Amri, Cindy Yuristie, Septi 

Kartika, Nurul Hanifah S. E, Reka Pramanda Utami, Qorry Afrimamia, 
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Novita Sari Pohan, dan Aisyah Mardatillah, yang telah memberikan tawa 

dan dukungan kepada peneliti.  

24. Para pejuang S.Psi kelas C (Classic) angkatan 2014, Kosma Lian, Pipi, 

Bening, Ama, Wirda, Tata, Ika, Umi, Pau, Fita, Uti, Agus, Bela, Opi, 

Tengku, Raudah, Fitri, Nabil, Hilda, Yulia, Ila dan Leli. Terima kasih telah 

menjadi bagian dari hidup, berbagi ilmu, canda tawa, menjadi teman suka 

maupun duka dalam menjalani perkuliahan, semoga kita bisa menggapai 

keinginan dan cita-cita, ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan 

dalam kehidupan di masa yang akan datang dan semoga kita semua 

menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. 

25. Teman-teman PPL yang selalu sabar menghadapi setiap tindakan dan 

tingkah laku serta memotivasi peneliti hingga skripsi ini selesai Wilda 

Handayani, Yusmia Eka Febriana S. Psi, dan Rini Suryani.  

26. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. 

Semoga bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas mendapat dan 

syafa’atnya balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti menerima untuk 

di kritik dan saran yang membangun guna pembelajaran di waktu mendatang. 

Kritik dan saran dapat disampaikan ke alamat emal peneliti: 

nopriyensicindy@gmail.com Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

semua pembaca.  

Pekanbaru,   Agustus  2018 
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