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KATA PENGANTAR 

 

Assalam’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillahirobil’alamin puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul 

“Hubungan antara persepsi terhadap etnis jawa dengan pengambilan 

keputusan menikah dengan orang yang beretnis jawa”. Skripsi ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Psikologi di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar 

Muhamad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnyan yang selalu membantu 

perjuangan beliau dalam menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Penulis 

menyadari tanpa dorongan, bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak tidak 

banyak yang dapat penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena 

itu pada kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat dengan penuh kerendahan 

hati penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada : 

1. Bapak Prof. Dr, Akhmad Mujahidin, S, Ag, 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. 

3. Bapak Dr. Yasmaruddin Bardansyah, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. 

Dra. Zulhiddah, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Dra. Nuhasnawati, 
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M.pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Rita Susanti, S.Psi, MA selaku penasehat akademik yang telah sudi 

meluangkan waktu dan arahan serta dukungannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi.  

5. Bapak Harmaini, M.si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak 

meluangkan waktu, menyumbangkan ide pikiran, dukungan serta arahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

6. Ibu Ahyani Radiani Fitri, MA. selaku penguji I yang telah memberikan saran, 

kritik dan masukan dengan penuh ketelitian demi kesempurnaan skripsi ini. 

7. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marettih, S.psi, Msi. selaku penguji II yang 

telah memberikan saran, kritik dan masukan dengan penuh ketelitian demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

8. Seluruh  Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang telah 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta seluruh staf 

pegawai Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang telah banyak membantu. 

9. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis haturkan kepada keluarga, terkhusus 

untuk Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan materi dan 

moril, serta kasih sayang dan doa yang tak pernah putus untuk kesuksesan 

ananda.  Tak lupa, abang  penulis (Ayubga), adik-adik (Heru, Mimi, Haikal) 

paman penulis (Om Atang, Cik Ilun, Ayahandak, Om Amal, Pakde, Om 

Kenyung) tante penulis (bunda Faizah, Ulfa, Palah, Bude, Tante Yuli) dan 

nenek (Adrah dan mbah Tin) kakek (M. Yasin dan Suroto) yang selalu 
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menjaga, melindungi, memberikan semangat dan dukungan beserta doanya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Ucapan terimakasih penulis kepada sahabat-sahabat (ana, mery, rani, ita, lia, 

Mazid, Ibnu) yang menemani penulis hingga kini. Terimakasih telah menjadi 

sahabat dan bersedia disusahkan oleh penulis yang terkadang tidak tahu diri 

ini, semoga persahabatan kita tetap berlanjut hingga akhir masa. Selanjutnya, 

terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman mahasiswa Psikologi 

terkhusus angkatan 2012 kelas F yang telah bersama-sama berjuang 

menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, semoga silaturahmi kita tetap 

terjaga sampai kapanpun. Tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam 

kalimat ini. Semoga amal kebaikan, doa dan bantuan selama ini kepada 

penulis dapat menjadi catatan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amiin. 

Kritik dan saran yang kontruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi 

penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita kembalikan 

semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya 

bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan 

dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.Amiin. 

WassalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh. 

 

 

 Pekanbaru, 11 Januari2019 
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