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KATA PENGANTAR 

 

 
 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakhatu 

 

Alhamdulillahirabbil’aalamin, syukur kehadirat Allah Subhanahu wata’aala 

yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa iman, islam dan ilmu 

sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini yang berjudul 

“Hubungan Mindfulness dengan Kualitas Hidup Pada Lanjut Usia” sebagai 

syarat mendapatkan gelar sarjana strata Satu Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Sarif Kasim Riau. Sholawat dan salam penulis kirimkan kepada teladan 

mulia Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan 

pancaran cahaya dari kalimat laailahaillallah. Perjuangan penulis menyelesaikan 

karya ilmiah sederhana ini tidak lepas dari dukungan baik berupa financial, 

fasilitas, maupun berupa do‟a dan motivasi dari berbagai pihak yang hadir dalam 

kehidupan penulis. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mengucapkan 

terimakasih yang teramat dalam kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M. Ag, M. Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

UIN SUSKA RIAU, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed, Ph. D selaku wakil 

dekan I Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Helmi Basri, 

Lc. MA selaku wakil dekan II Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU dan 

Bapak Dr. Nurfaizal, M. Ag selaku wakil dekan III Fakultas Psikologi 

UIN SUSKA RIAU.  
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3. Amak dan Ayah, yang menjadi penyebab hadirnya penulis di dunia ini, 

dengan cinta dan kasih sayang mendidik penulis hingga menjadi seperti 

sekarang ini. 

4. „Seseorang‟ yang jika kebaikan itu sifat milik malaikat maka penulis ingin 

menyebutnya malaikat. „seseorang‟ yang hanya selalu memberi tanpa 

pernah mengambil, yang menjadikan mimpi-mimpi tempak nyata dan 

dekat bagi penulis. Seseorang itu “mak ongah Baharuddin” yang 

memberikan dukungan financial dan moral pada penulis untuk melihat 

dunia yang lebih luas. 

5. Ibu Yuliana Intan Lestari, S. Psi, MA selaku dosen penasehat akademik. 

Terimakasih kepada ibu yang telah membimbing penulis mulai dari 

semester pertama hingga penulisan karya ilmiah ini selesai. 

6. Ibu Alma Yulianti, S. Psi, M. Si selaku dosen pembimbing skripsi bagi 

penulis. Terimakasih atas ketulusan ibu dengan kesabaran membimbing, 

memberi nasehat, serta masukan yang membangun hingga penulis mampu 

memperjuangkan karya ilmiah ini sampai akhir. 

7. Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D selaku ketua sidang munaqasyah yang 

telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempuraan 

skirpsi ini. 

8. Ibu Yuli Widiningsih, M. Psi., Psikolog selaku penguji I, yang telah 

banyak memberi nasehat, saran dan masukan kepada penulis demi 

kesempurnaan skripsi ini. 
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9. Ibu Sri Wahyuni MA, M. Psi Selaku penguji II yang telah banyak 

memberi nasehat, saran dan masukan kepada penulis demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU 

yang dengan ketulusan dan cinta telah melimpahkan ilmu pengetahuan 

kepada penulis.  

11. Seluruh staf dan karyawan fakultas psikologi UIN SUSKA RIAU yang 

telah memberikan pelayanan dan mempermudah segala urusan penulis 

selama menimba ilmu di Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU. 

12. Bapak H. Drs. Haraini, M.Pd dan Ibu H. Nurjana 

13. Kepada saudara-saudaraku tercinta. Kakak tertua yang menjadi teladan 

kami (Kak Kharisma), Anga Kartini S.E.I, Abang Zulkarnaini S.H, Oncu 

Sariti S.E, Adik bungsuku (Gusriani), tiga orang sepupu tercinta (Rizka 

Gusti Millenia, Rahma Mei Lindra dan pangeran kami Surya Dermawan). 

kita saudara sedarah yang jarang bahkan hampir tidak pernah 

mengungkapkan cinta dengan perkataan, melainkan perbuatan. Tapi kali 

ini penulis ingin mengatakan cinta yang teramat besar kepada kalian 

semua, kakak-kakak, abang dan adik-adik ku kalian adalah 

penyemangatku. 

14. Terimakasih untuk sahabat-sahabat yang secara langsung membantu 

dalam proses penelitian ini, mulai dari pengumpulan data, input data dan 

pengolahannya : Liza, Bang Hasbi, Umi, Rizka, Novia Rizka, Rika Aulia, 

Ibu Reza, Wirzal, Siti Rukmana, Tiwi, Bang Ari, Mela, Mifta, Titi. 
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15. Sahabat-sahabat terbaik, my rainbow (Ulfah, Liza, Mitha, Yenda, Nora 

dan Navisa) terimakasih  kalian telah membuat hariku indah penuh warna, 

seperti pelangi. Agni Deswandi, dan kawan bengak-bengak (Ica, Mela, 

Kori dan Aulia). Kalian yang membuat masa-masa perjuangan kulaih 

sambil kerja menjadi menyenangkan bagiku. Lidya Nur Rahim dan Kori 

Febriani, terimakasih karena selalu bersedia menjadi pendengar keluh 

kesahku, Kalian selalu ada tidak hanya ketika butuh kertas perkamen, dan 

tetap menjadi pendengar yang baik untukku hingga sekarang. 

16. Bang saiful, yang selalu menasehati, memberi semangat dan memotivasi 

penulis untuk menjadi lebih baik. 

17. Sahabat-sahabat seperjuangan terkhusus kelas E 2012: Dahliyus (Kosma), 

Doni, Arul, Anderes, Irwan, Azis, Azas, Dian Rahmad, Dian Lupita, Agni, 

Rofi, Hafizah, Gege, Wahyu, Siti Tosz, Kartika, Utami, Febby, Ica, Mela, 

Kori, Zulfah, Mentari, Uul, Uty, Ami, Erva, Alvin, Adib, Aulia, Nisa, 

Dewi, Silvianda. Terimakasih kepada kalian semua yang membuat diskusi 

dan belajar dikelas begitu hangat dan menyenangkan. 

18. Keluraga KKN Pinang Kencana Kampung Sumberejo Batu.11 : kakak 

Rose dan anak-anaknya Cicis dan adek Tami, anak-anak ku Rere, Agni 

dan Ica, papa Zoko, om Ajis, om Say, om Wahyu, om Ibal dan Dharma. 

Terimakasih untuk dua bulan penuh kenangannnya. Tetangga kami 

keluarga bapak Budi, Om Buyung beserta keluarga di pulau bintan yang 

selalu dihati. 
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19. Kakak-kakak murobby yang membimbingku dengan sabar untuk menjadi 

lebih baik, terimakasih kak Fanny Fatiah S. Psi, kak Ayu Citra Pratiwi S. 

Psi, kak Siti Nur Azima dan kakak Yulianti. 

20. Keluarga besar PDC-Insigh: Inel, Ayu, Suci, rini hidayanti, rini suryani, 

Ona, indah, dan lain-lain 

21. Keluarga besar PKA: Doni, Andri, Ayu, Inel, Dian Lupita, Liya dan yang 

lainnya 

22. Teman-teman bid Intelektual PDC-Insigh periode 2013-2014 dan bid 

DANUS PDC-I periode 2014-2015 :Sholihin, Khairuddin, Sugeng, Indah, 

Rini, Silvi. 

23. Adik-adik kognisi: Aini, Olfi, Pauzana, Bening, Bella, Cindy, Rizka, Fitri, 

Vita, Nelly, Wilda, Nurul, Geni, Salma, Nicy, Kurnia, Mutia, Ayu, Ikas.  

24. Responden penelitian: nenek-nenek dan kakek-kakek yang bersedia 

meluangkan waktunya untuk membantu penelitian ini. 

25. Ibu cleaning service dan satpam, terimakasih karena telah memberikan 

kenyamanan dan rasa aman bagi penulis selama masa perkuliahan. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini 

disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. 

Semoga penelitian ini membawa manfaat. 

 

       Pekanbaru,  Desember 2016 

 

       Penulis 


