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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir 

sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam (S.Sos). Shalawat dan salam 

semoga tetap tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW. 

Penulis menyadari bahwa menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam hal 

ini adalah skripsi, merupakan sesuatu yang tidak mudah. Sejak pertama 

penyusunannya dari tahap synopsis hingga menjadi skripsi, begitu banyak 

kendala-kendala maupun kesulitan yang penulis temui, karena keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akan tetapi, berkat dukungan, 

bimbingan, dan bantuan dari dari berbagai pishak baik moril maupun material, 

serta tekad dan semangat yang kuat, sehingga penulis berhasil menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “(KONDISI MENTAL REMAJA PASCA PERCERAIAN 

ORANG TUA DI DESA PEBAUN HULU KECAMATAN KUANTAN MUDIK 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)’’. Dalam penulisan skripsi ini, secara 

khusus penulis ingin mengabdikan ucapan penghargaan dan terimakasih kepada 

Ayahanda tersayang Suardi dan Mama tercinta Rita Rina serta etek tersayang Sri 

Wahyuningsih yang telah berjuang secara penuh dari segi moril dan material agar 

penulis selalu dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi dan 

memotifasi menyelesaikan skripsi ini dengan semangat yang tinggi. Serta mama 

tangontan Roslidar S.Pd dan adik adik tersayang adinda Ramadi Apriko, Gusva 
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Rianti, Rija Maulika Anggraini, Nada Nadifa, Rindang Gusma Dewi, Nabela Ida 

Coriza Satifa S.Pd dan Abanghanda Yogi Aprison S.Pd yang telah menyuport, 

memberi sokongan dan do’a yang berlimpah untuk penulis serta yang selalu 

menambah semangat penulis untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini. 

 Selanjutnya, rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung dan membantu baik moril maupun materil demi menyelesaikan 

skripsi ini. Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA 

beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu 

di Universitas ini. Kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Dr.Yasril Yazid,MIS Bapak Zulamri, MA  selaku ketua jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam beserta Sekretaris jurusan Listiawati Susanti S.Ag ,MA yang 

telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan 

dengan studi penulis. Yurnalis,MA sebagai penasehat Akademik dan Pembimbing 

Sripsi. Terimakasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasidan bimbingannya 

selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Miftahudin.M.Ag selaku dosen 

pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah mencurahkan 

segala ilmu pengetahuannya kepada penulis. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan 

menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia untuk kebahagiaan akhirat. 

Kemudian penulis hanturkan ucapan terima kasih kepada Sepdigahayu 

yang telah membantu dan menyuport penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini, serta kepada sahabat seperjalanan yang berjuang semenjak di 
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SD,Aliyah maupun kuliah di UIN Suska Riau, yang selalu membantu dikala 

susah, menghibur dikala gundah, dan memberi semangat disaat-saat hampir 

menyerah kepada Sumiatun S.Sos, Agung Tri Lestari, Hafizho Seprianti, Apri 

Junita Lora SE, Dengsi Sutriani S.Ag, Febria Nurdilla, Dina Endriani, Dara Tri 

Wardani, Almizan, Ratna Sari Dewi, Marjunita  dan semua teman-teman 

seperjuangan BKI angkatan 2013, semua rekan-rekan KKN Simpang Raya Jetro 

Eka Saputra, Imam, Beni Pradana, Fiki Jumandani, Zulfikri, Tarimi, Nur Aniza, 

Ayu, Kiki, Westi, Dian dan anak Kos Siti Hawa yang tersayang.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. mengingat 

kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas, dengan segala kerendahan 

hati, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan 

skripsi ini.  Penulis harapkan skripsi ini bermanfaat dan menjadi bahan bacaan 

yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanyanya 
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