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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb 

Puji syukur senantiasapenulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat 

taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skipsi dengan 

judul “Hubungan Pemahaman Metodologi Penelitian Dengan Kecemasan 

Menghadapi Penulisan Skripsi Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam 

Angkatan 2012”,shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam 

nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam 

memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung 

maupun tidak langsung hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari 

dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis curahkan kepada: 

1. Kedua orang tua ku Ayahanda Zunti Qomi, Ibunda Buriyanti yang telah 

memberikan doa terbaik, curahan kasih saying serta motivasi dan dukungan 

baik moril maupun materil. Semoga keduanya senantiasa dalam lindungan 

serta ampunan Allah SWT.  

2. Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Dr. YasrilYazid, M.IS selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Zulamri,MA selaku ketua jurusan Bimbingan Konseling Islam dan Rahmad, 

M.Pd selaku sekretaris jurusan Bimbingan Konseling Islamyang telah banyak 

memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani pendidikan. 

5. Selaku pembimbing I Ibu Listiawati Susanti. MAdanBapak Azni. MA selaku 

pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. 

7. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan 

kemudahan dalam administrasi. 

8. Kepada keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan selama 

penulis menjalani pendidikan.  

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan 

2012/2013 Terkhusus Kelas BKI B yang telah menjadi teman berbagi 

pengetahuan dan saling mendukung selama perkuliahan. 

10. Seluruh Keluarga KKN Kampung Lubuk Umbut Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak. 

11. Seluruh keluarga Kantor Urusan Agama Tandun yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan PKL dengan baik, terkhusus 
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kepada keluarga Ibu Hj. Yusmar yang telah banyak memberikan bantuan 

kepada penulis  selama pelaksanaan PKL. 

12. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga Allah membalaskebaikannya 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator 

untukberkaryalebihbaiklagidimasa yang akandatang. Akhir kata, semoga skripsi 

ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. AminyaaRabbal ‘Alamin. 

Wassalamu’alaikumWr.Wb. 
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