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 KATA PENGANTAR  

 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

 

 Puji syukur senantiasa diucapkan atas limpahan Rahmat dan Karunia 

Allah Subhnahu Wata’ala yang tiada hentinya kita rasakan dan tiada terkira 

banyaknya, bahkan air di samudra sekalipun takkan pernah cukup untuk 

menuliskan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita semua. Sungguh 

shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk-Mu wahai Rabb Tuhan 

semesta alam. Shalawat beriring salam senantiasa terkirim kepada pemimpin yang 

sangat adil dan bijaksana, pembawa cahaya kehidupan yakni Nabi Muhammad 

Shalallahu Alaihi Wassalam. 

 Alhamdulillahirabbil’alamiin atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan 

dan Ridho dari Allah Subhanahu Wata’ala serta do’a yang tiada pernah terhenti 

dari manusia terkasih Ayah dan Ibu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Keberbaktian Remaja Pada Ayah.” 

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah  begitu sempurna, untuk 

itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, agar 

dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya dapat lebih baik lagi. 

 Selesainya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari do’a, bantuan dan 

motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis menjadi lebih semangat lagi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan rasa hormat, penulis mengucapkan 

terimakasih yang mendalam teruntuk:  
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1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

2. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau Bapak Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., Bapak. Dr.Yasmaruddin 

Bardansyah, Lc. MA., selaku Wakil Dekan I. Wakil Dekan II Ibu Dr. Hj. 

Zulhiddah, M.Pd., dan Ibu Dr.Hj. Nurhusnawati, M.Pd selaku Wakil 

Dekan III, terimakasih atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Teristimewa teruntuk ayahandaku Idham dan ibunda Aminah, doa serta 

perjuangan ayah dan ibu yang membuat ananda menjadi seperti ini, 

memiliki kalian adalah hal terindah dalam hidup ananda, terimakasih ayah 

dan ibuku atas cinta kasih sayang yang begitu tulus yang selalu mengalir 

dihidup ananda, ananda begitu sayang dan cinta pada ayah dan ibu. 

4. Teruntuk adikku tersayang, Almh. Diana Oktavia, keceriaan dan senyum 

manis dari wajahmu  selalu kakak ingat sehingga  memberi motivasi yang 

begitu berarti bagi kakak untuk membahagiakan ayah dan mama.  

5. Bapak Ivan Muhammad Agung, M.Si, selaku pembimbing skripsi 

sekaligus, terimakasih banyak bapak, atas ilmu dan kesabaran luar biasa  

yang bapak berikan selama bimbingan, maafkan saya yang sering 

menghilang dalam menyelesaikan skripsi ini.  

6. Ibu Diana Elfida.,M,Si. Psikolog selaku penguji I dan kemudian 

digantikan dengan Ibu Hijriyati Cucuani, M.Psi dan Bapak Dr. Harmaini, 
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M.Si selaku penguji I, terimakasih atas bimbingan dan masukkan yang 

telah diberikan kepada penulis. 

7. Ibu Linda Aryani, M.Si, selaku penguji II, sekaligus validator, Ibu Desma 

Husni, S.Pd.I, MA, Psi terimakasi segala bantuannya sebagai validator 

dalam skripsi saya.  

8. Ibu Ahyani Radhiani Fitri, MA, PSI selaku penasihat akademik, 

terimakasih ibu atas kesabaran, semangat , dan bimbingannya kepada 

peneliti mulai dari asa-masa setoran jus amma hingga saat ini.. 

9. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Psikologi UIN SUSKA, 

terimakasih atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 

10. Pihak sekolah SMA PGRI Pekanbaru, MAN 1 Pekanbaru, dan SMA 5 

Pekanbaru yang telah mengizinkan dan memberi kesempatan melakukan 

penelitian di sekolah peneliti mengucapkan banyak terimakasi 

11. Kakak ku tercinta  Fitri Aprialis Sabrina dan Ruwadi Saputra  yang selalu 

memberikanku semangat ketika aku terpuruk, dan merasa sendiri, yang 

selalu siap mendengar keluh kesah dan tangisku. Terimakasi tak terhingga. 

12. Sahabat-sahabat terbaikku Ona Febiona, Felayati, Windi Astuti, 

Halimatussa’diyah, Ulfa Hafizhatunnisa, Rahma Fadhila, Suwanda 

Priyadi, Yulia Rahmawati, kak Paradina Dede, Dek Rini Suryani 

terimakasih banyak atas seluruh perhatian dan kontribusinya, semoga 

Allah membalas amal baik dan menjadi ladang pahala bagi kalian semua. 
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13. Housemate tersayang Chairiatun Nisah Hutasuhut yang selalu membuat 

kan matchalate hangat, memijit, menghibur dan setia menjadi kuli angkut 

dadakan setiap  penulis ujian.  

14. Destiani Intan, Bang Tantio terimakasi sudah menjadi partrner 

penelitianku tempatku selalu bertanya  dan seluruh teman-teman di 

Fakultas Psikologi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, 

terimakasih atas bantuan kalian semua.  

15. Teman-teman satu kelasku, pasukan G 2013, terimakasih atas pertemanan 

tulus selama ini, kalian begitu berarti dalam hidupku. 

16. Teman-teman satu tim Indigenous Psychology, Riangga Novrianto, Arief, 

Haikal, Andhini,  serta seluruh asisten Indigenous Psychology, terimakasih 

atas ilmu dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

17. Teman-teman KKN Desa Banjar Benai terimakasih teman-teman atas 

pengalaman luar biasanya, maaf kita tidak bisa wisuda bersama. 

Penulis berharap semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi 

perkembangan ilmu Psikologi kedepannya, kritik dan saran akan sangat 

penulis terima demi perbaikan dimasa yang akan datang. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

                                                                               Pekanbaru,    Oktober  2018 

                                                                           Penulis 
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