
 

 
iii 

KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah sebagai rasa syukur yang tiada henti, penulis ucapkan 

kepada Allah Subhaanahuwata’ala, Maha Suci Allah yang Maha Agung, atas 

segala limpahan karunia sehingga penulis berhasil menyelesaikan pembuatan 

karya kecil ini. Semua tahap telah terlewati dan disetiap tahapan langkah penulis 

tak akan lepas dari campur tangan-Mu ya Allah, yang selalu bekerja untuk diriku. 

Kebesaran dan kasih-Mu memberiku kekuatan dan keyakinan bahwa masa-masa 

sulit pasti akan terlewati. Kuasa-Mu memberikan keberanian bagiku untuk dapat 

bertahan pada situasi yang tidak mudah untuk dilalui dan dengan sentuhan-Mu 

meyakinkanku bahwa Engkau terlalu Agung. Kini penulis menyadari, semua ada 

dalam rencana-Mu dan akan Engkau beri indah tepat pada waktunya ketika aku 

telah siap. 

 Perjalanan panjang dalam pembuatan karya kecil ini tidaklah semudah 

yang penulis bayangkan dan semua ini dapat terwujud tidak terlepas dari 

dukungan, bimbingan, nasehat, bantuan, perhatian, serta doa yang tiada henti dari 

orang-orang yang selalu peduli terhadap penulis dalam pembuatan karya kecil ini. 

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad 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. 
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3. Bapak  Dr. H. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. 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 UIN SUSKA Riau. 

4. Terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Ivan Muh. Agung, M.Si 

selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan 

pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Ibu Sri Wahyuni, S.Psi, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah 

bersabar menghadapi penulis, bersedia memberikan dukungan, semangat dan 

kritik demi kemajuan penulis. 

6. Ibu Ricca Angreini Munthe, S.Psi,MA selaku penguji I yang bersedia 

meluangkan waktu yang banyak serta membimbing penulis untuk membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Dr. Harmaini, M.Si selaku penguji II yang telah bersedia membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang telah banyak 

memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis 

selama perkuliahan. 

9. Kedua orang tua penulis yang amat disayangi dan dicintai, Ayahanda Iswandi 

dan Bunda Jumiati yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan 

yang tak terhingga, semangat, dorongan serta untaian do’a untuk penulis, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah 

SWT memelihara dan memuliakan ayahanda dan ibunda di dunia dan akhirat. 
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Hanya Allah jualah yang mampu membalas segala pengorbanan dan kasih 

sayang yang telah diberikan kepada penulis.  

10. Kedua adikku tercinta Mailana Harani Iswana, S.Ikom dan Ajeng Trihardini 

Iswana yang telah memberikan canda, tawa, support, doa, dan kasih sayang 

yang tak pernah ada batasnya kepada penulis. 

11. Teman-teman seperjuangan sekaligus keluarga keduaku Big Size Family, 

Mulia Ade Lestari, S.Psi, Sigit Trionggo, S.Psi, Siti Arumi, S.Psi, Muhammad 

Isdiyanto, Indra Saputra, S.Psi, Reza Abdul Wahab Gunawan, Nadia Reyhani 

Bavaria, Nadia Oktarefanti, Eva Mauliddia. Terima kasih telah memberikan 

arti persahabatan sebenarnya diakhir-akhir masa perkuliahan. Semoga kita 

tetap selalu ada dalam keadaan apapun dan selalu memberikan dukungan 

meskipun jarak sudah memisahkan. 

12. Sahabatku yang selalu menemani dimasa 7 tahun masa perkuliahan ini, Retno 

Umi Triwindyarini, S.Psi, Mimi Serli, S.Psi, Utami Octaria, S.Psi, Reza 

Andriani, S.Psi, Fitri Astuti, S.Psi, Sundari Dwi Putri, S.Psi. Terimakasih 

kalian tetap memberikan perhatian walaupun kita sudah tidak disatu kota yang 

sama. 

13. Teman-teman seperjuangan yang sering membantu dan menemani hari-hari 

penulis, Ahmad Ferdiansyah, Rio Bagus Permana, Muh. Ari Fa’i, Marten 

Syafitra, dll. 

14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 beserta keluarga besar Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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15. Seluruh anggota “KECE” (Kelas C 2011), yang selalu membari keceriaan bagi 

penulis selama belajar di Fakultas Psikologi. Semoga gelar S.Psi ini mampu 

memberi manfaat untuk banyak orang disekitar kita.  

16. Sahabatku yang selalu menemani dikala susah maupun senang Retno 

Wulandari, Dhienya Cinintia Lestari, dan Yulia Firnia. Terima kasih telah 

menjadi sahabatku selama 19 tahun ini dan terima kasih untuk perhatiannya. 

17. Seluruh responden dan pihak-pihak yang sudah membantu. Mohon maaf jika 

tidak bisa menyebutkan nama satu persatu.  

 Semoga segala amal baik yang telah kalian berikan mendapatkan 

keridhaan dan balasan yang setimpal dari Allah ‘Azza wa jalla. Maha Benar Allah 

dalam firman-Nya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah 

pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya.” (QS. Al-Zalzalah [99]: 7). Akhir 

kata, penulis mengharapkan skrispi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

       

Pekanbaru, Agustus 2018 
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