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KATA PENGANTAR 

 

 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Dengan limpahan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian 

syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) Sarjana Sosial (S.Sos). Shalawat 

dan salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu 

Rasulullah SAW.  

Penulis mengetahui bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal 

ini adalah skripsi, merupakan sesuatu yang tidak mudah. Pada kesempatan ini, 

penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga kepada semua 

pihak yang telah membantu secara moril dan materil sehingga penulis berhasil 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Konseling Kelompok Rasional 

Emotif Untuk Membantu Karyawan Dalam Mengatasi Kecemasan Kerja di 

PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru”.  

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimahkasih yang tak 

terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya 

skripsi ini yaitu kepada: 

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, 

dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan 

moril dan maupun material serta memberi semangat kepada ananda yakni 

Ayahanda Rasyid dan ibunda tercinta Enai yang menjadi orang tua 

terhebat dalam hidupku serta kakak, adik, dan abang ipar yaitu Elviyanti 

S.Pd, Linda yani Amd.Keb,fadil & fadli, bg roby yang telah memberikan 

dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan demi lancarnya 

penyusunan skripsi ini. 

2.  Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahidin, S.Ag. MA selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor 1 Bapak 

Dr. Drs. H Suryan A, Jamrah, MA. Wakil Rektor III Bapak Dr. H. 

Kusnadi , M .Pd, Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA,.Ph.D Beserta 
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jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu 

di Universitas ini ada fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan 

Bimbingan Konseling Islam. 

3. Bapak Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki, 

M.Ag, selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono M.Si, selaku wakil 

dekan II Fakultas, Bapak Dr. Azni, M.Ag, selaku wakil dekan III Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Ibuk Mardhiah Rubani, M.Si, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling 

Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. 

5. Bapak Yurnalis MA, selaku pembimbing II skripsi saya yang banyak 

memberikan nasehat dan arahan kepada penulis. 

6. Bapak Zul Amri, MA, selaku pembimbing I skripsi saya yang telah 

banyak memberikan arahan kepada penulis. 

7. Bapak Dr. Yasril Yazid, M.Si, Bapak M.Fahli Zatra Hadi, M.Pd, Bapak 

Miftahudin, M.Ag, Bapak Drs.H. Suhami, M.Ag, Ibu Nurjanis, MA, Ibu 

Dessy Syofiyanti, M.Pd, Ibu Listiawati Susanti, M.Ag, Ibu Dra, Silawati, 

M.Pd, Bapak Rahmad, M.Pd Bapak dan Ibu dosen tercinta yang telah 

mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis semoga ilmu 

yang bapak ibu berikan bermanfaat bagi penulis di dunia dan di akhirat. 

8. Kepada  staf akademik yang telah banyak membantu penulis dalam hal 

pengurusan jadwal maupun surat demi kelancaran skripsi penullis.  

9. Yang tak terlupakan dan menjadi inspirasi, sahabat dan teman-teman 

seperjuangan angkatan 2015 Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dan 

sahabatku Elmarisa S.Sos , Shanny Harmes, Fitriyani, Riska Asri Safitri, 

novry nazrel, Dian syafiri, Yulan dari, Wanda astriyanti, Musnia Dan 

teman-teman lainnya.  

10. Buat semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 
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Penulis mengucapkan terimakasih atas pihak-pihak yang membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini akan tetapi tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

terimaksih atas do’a dan dukungannya hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai 

dengan baik. 

Semoga skripsi ini dapat menjadi sebuah karya sederhana yang dapat 

bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saran dan kritikan 

untuk memperbaiki skripsi ini akan selalu penulis tunggu demi kesempurnaan 

dalam penulisan karya ilmiah ini.  

 

Pekanbaru,  12 Juli  2019 
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