
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakaatuh. 

Alhamdulillaah. Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT, yang telah 

melimpahkan segala kekuatan, pertolongan, dan kemudahan sehingga peulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Hambatan Komunikasi 

Dengan Stres Pada Orang Tua yang Memiliki Anak Tunarungu (Penelitian Di 

SDLB Pembina Pekanbaru)”. Skripsi ini  disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Psikologi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

 Skripsi ini tidak akan dapat tersusun dengan baik tanpa dorongan, bantuan, 

masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan suka cita dan segala 

kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag., 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. 

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

Dr. Hj. Zulhidah, M.Pd., selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Hj. 

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

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Sri Wahyuni, S.Psi, M.A. selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah 

membimbing dan memberikan masukan positif kepada penulis selama 

menimba ilmu di fakultas Psikologi UIN Suska Riau. 

5. Ibu Indah Damayanti, M.Psi, Psikolog selaku dosen Pembimbing Skripsi yang 

dengan kesabaran, keikhlasan, dan kelemah lembutannya telah meluangkan 

waktu untuk membimbing, memberikan semangat, arahan dan masukan 

terbaik sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang 

singkat dan terbatas. Semoga Allaah senantiasa memberikan yang terbaik 

untuk Ibu.  

6. Ibu Desma Husni, S.Psi, M.A, Psikolog selaku Penguji I serta Ibu Eka 

Fitriyani, S.Psi, M.Psi dan Ibu Ikhwanisifa, M.Psi., Psikolog selaku penguji II 

yang telah bersedia meluangkan waktu memberi bimbingan dan masukan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga skripsi ini bisa menjadi 

lebih baik lagi.  

7. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU yang dengan ikhlas 

telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang semoga Allaah 

berkahi ilmu tersebut dan Allaah jadikan sebagai amal jariyah untuk Ibu dan 

Bapak.  

8. Seluruh Staff bagian Akademik, Umum, Tata Usaha, dan Perpustakaan 

Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU, terutama Kasubbag Akademik 

Fakultas Psikologi Ibu Nurhasanah, S.Ag yang telah banyak membantu 

penulis selama proses menyelesaikan studi. Terimakasih atas bantuan yang 

diberikan kepada penulis selama ini. 
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9. Mami dan Papi terbaik yang penulis cintai karena Allaah, yang menjadi 

motivasi terbesar bagi penulis, yang tanpa dukungan moril dan materil, cinta 

dan kasih sayang, pengorbanan, dan do’a dari mereka penulis tidak akan 

mampu bertahan hidup dan menyelesaikan skripsi ini. 

10. Adik-adik tersayang : Salman Alfani, Triana Bintang, Ahmad Kurniawan, 

Melati Kurnia, Muhammad Refani, Muhammad Syaiban Rahmatullah, dan 

Muhammad Yusuf Hidayatullah yang menjadi motivasi bagi penulis untuk 

dapat segera menyelesaikan studi. Terimakasih untuk dukungan, do’a dan 

kasih sayang tulus yang selalu diberikan pada kakak. Terutama untuk Bintang 

yang selalu mendesak kakak untuk segera wisuda, semoga Allaah melindungi 

dan memberikan kemudahan agar Bintang menjadi suskes kelak dan mampu 

memberikan contoh positif kepada adik-adik kita.  

11. Seluruh keluarga besar, terkhususnya Nenek, tante Suri, dan tante Mira yang 

tak bosan memberikan do’a dan dukungan kepada penulis. Semoga Allaah 

berikan kesehatan kepada nenek dan tante. Serta kepada Atok ayah 

Rahimahullaahu ta’ala, cinta pertama penulis yang kasih sayangnya tetap 

terasa walaupun telah tiada.  

12. Lelaki pemberani yang Insyaa Allaah sebentar lagi akan menjadi Imam, 

pendamping, dan penyempurna separuh agamaku, Ade Kurnia Saputra. 

Terimakasih atas dukungan, do’a, dan semangat yang selalu diberikan. 

Terimakasih sudah bersedia untuk bersabar menunggu. Semoga Allaah 

senantiasa menjaga dan menetapkan hati kita diatas agama-Nya. 
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13. Keluarga baru yang Allaah pertemukan dengan cara-Nya yang berbeda. 

Terimakasih untuk Bagus Styawan, Om Akmaludin, dan Tante Weni yang 

selama ini telah membantu, mendampingi, mendukung dan mendo’akan 

penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allaah senantiasa 

memberkahi keluarga oom dan tante. 

14. Kakak dan adik tersayang yang terlahir dari rahim yang berbeda, namun kasih 

sayang dan perhatiannya tidak kalah besar. Terimakasih untuk do’a, dukungan 

dan kebersamaan yang terjalin karena Allah, akhawati fillah : Kak Ayun, 

Mbak Nila, Adek Neti, Gilang, Mameeh Nina, Kak Maya, Kak Ririn, Dek 

Iwid, Dek Elin, Dek Tyas, Dek Dinda, dan Dek Nana. Semoga kebersamaan 

dan ukhuwah ini terus terjalin hingga ke Jannah-Nya dan  kita bisa menjadi 

wanita-wanita Sholehah yang dirindukan syurga. 

15. Teman-teman relawan difabel RJIC, khususnya sahabat “Grup Donat”, serta 

sahabat-sahabat Rehab Hati Riau : Ustadz Abu Sulaiman, Bu Febri, Kak Isil, 

Kak Iffah, Kak Veni, Evni, Dek Ina, Dek Stefi, Dek Ami, Dek Intan, dan yang 

lainnya yang selama ini banyak memberikan dukungan dan do’a kepada 

penulis untuk dapat menyelesaikan studi. 

16. Seluruh teman-teman luar biasa di GERKATIN, Khususnya Kak Ela yang 

telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih 

juga karna telah memberikan pelajaran hidup, semangat dan mengajarkan 

penulis arti syukur yang sebenarnya. Alhamdulillaah keterbatasan kemampuan 

mendengar tidak menghalangi persahabatan kita. 
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17. Seluruh keluarga besar SLBN Pembina Pekanbaru yang telah menerima 

penulis dan memberikan kemudahan untuk penulis melakukan penelitian. 

Terkhususnya untuk para orang tua hebat dan luar biasa yang telah bersedia 

menjadi subjek dan mengisi angket penelitian dengan baik. 

18. Seluruh keluarga besar SLB Insan Mutiara yang telah banyak memberikan 

dukungan, pengajaran dan inspirasi kepada penulis. Terutama kepada Bang 

Riko dan murid-murid luar biasa Bu Ayi yang tersayang: Tasya, Ana, Adys, 

Tia, Bila, Nabila, dan Ipit. Terimakasih untuk do’anya selama ini, nak. 

Semoga Allaah menjaga dan melindungi anak-anak Ibu.  

19. Teman-teman lokal D dan seluruh teman-teman Psikologi angkatan 2011, 

terimakasih untuk berbagai kenangan yang berhasil diciptakan selama kita 

menimba ilmu. Terutama untuk teman-teman seangkatan yang sama-sama 

berjuang menyelesaikan studi di semester akhir : Yuli, Ria Ramadhani, Mbak 

Wita, Putri Lianda, Reza Akmal, Nadia Reyhani, Rio Bagus, dan teman-teman 

lainnya. Terimakasih untuk informasi penting yang dibagikan, suntikan 

semangat, dukungan, dan kebersamaannya dalam melewati masa-masa sulit 

dan menegangkan kita. Semoga Allaah berkahi ilmu yang kita dapatkan.  

20. Dan seluruh pihak lain yang secara tidak langsung turut serta memperlancar 

penulisan skripsi ini, baik yang penulis sebutkan maupun pihak-pihak yang tidak 

disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga 

Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah ibu/bapak/saudara/saudari berikan 

kepada penulis dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda Allaahumma 

Aamiin. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih banyak memiliki 

kekurangan, kelemahan dan ketidak sempurnaan. Sesungguhnya hanya Allah 

Yang Maha Penyempurna, oleh karena  itu penulis senantiasa mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat  bagi semua 

pihak yang membutuhkan.  

 

 

 Pekanbaru,   Agustus 2018 
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