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Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan mengucap rasa syukur kehadirat 

Allah SWT. atas segala limpahan, Taufik dan HidayahNya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Sense of Humor  Dengan 

Stres Akademik pada Siswa Full Day School” 

Skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik dan berhasil tanpa bantuan dan 

motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 

karena itu, peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih yang 

setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.A., selaku Rektor UIN Sultan Syarif 
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Bardansyah, Lc. M.A, Wakil Dekan II yakni Ibu Dr. Zulhiddah, M.Pd dan Wakil 

Dekan III yakni Ibu Dra. Nurhasnawati, M.Pd . 

3. Ibu Vivik Shofiah, S.Psi., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu kepada peneliti untuk memberi arahan, ilmu, 

motivasi serta bimbingannya dengan penuh rasa sabar sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 
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4. Terima kasih kepada Ibu Reni Susanti, S.Psi., M.Psi, selaku penguji I yang juga 

telah banyak meluangkan waktu untuk membantu memberikan masukkan serta 

kritikan kepada peneliti demi perbaikan penulisan skripsi ini. 

5. Terima kasih kepada Ibu Hirmaningsih, M.Psi. Psikolog, selaku penguji II yang 

juga telah banyak meluangkan waktu untuk membantu memberikan masukan 

serta kritikan kepada peneliti demi perbaikan penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Adfadia Mera, S.Psi, MA, selaku penasehat akademik yang telah banyak 

membimbing dan memberikan nasehat kepada penelti hingga peneliti 

menyelesaikan pendidikan di psikologi UIN SUSKA Riau. 

7. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat 

bagi peneliti selama masa pekuliahan, beserta seluruh karyawan keluarga besar 

Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. 

8. Ibunda tercinta Khairani, yang selalu mendo’akan, memberikan dukungan, 

nasehat, kesabaran, pengertian, dan kasih sayang yang tidak mungkin bisa 

peneliti balas dengan apapun.  

9. Kepada kedua orangtuaku Pakde Siswanto dan Bude Bingar Dwi, yang selalu 

memberikan dukungan, kesabaran, pengertian, kasih saying serta bantuan baik 

materil dan immatateril yang tidak mungkin bisa peneliti balas. 

10. Sahabat seperjuanganku tersayang Aii, Della, Wiwik, Ica, dan Siska yang selalu 

bersedia membantu dan mau bersama-sama berjuang demi menyelesaikan 

pendidikan kita di Psikologi UIN SUSKA Riau. Semoga kita semua selalu 

diberikan kebahagiaan dan selalu berada dalam lindungan-Nya. 

11. Sahabat SMA ku Dina, Dini, Eti, dan Mutia yang selalu ada untuk peneliti, 

terima kasih sudah mau mendengar seluruh keluh kesah peneliti selama ini, 
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12. Teman-teman kelas C’13 terimakasih atas bantuannya dan kebersamaannya 

yang penuh suka dan duka selama masa perkuliahan. 

13. Semua pihak yang banyak membantu dan senantiasa bersama peneliti yang tidak 

dapat peneliti sebutkan semuanya, semoga Allah memberikan karunia dan 
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