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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta 

alam. Tiada pujian melainkan hanya kepada-Nya. Dialah Allah, Tuhan yang 

menunjukkan bahwa keberhasilan tidak dapat diraih tanpa kerja keras dan 

kegigihan. Berkat limpahan rahmat-Nya pula peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk Nabi Muhammad 

S.A.W. Rasul yang telah memberikan teladan bagi kita dalam kerja keras dan 

kegigihan dalam mencapai cita-cita. Shalawat dan salam ini semoga tersampaikan 

pula untuk keluarga beliau dan umat-Nya. 

Alhamdullillah, selama proses penelitian banyak hal yang dilalui dan 

dirasakan dan pada akhirnya, siapa yang berada dijalan yang dituju maka dia akan 

sampai. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu peneliti mengharapkan saran dan perbaikan dari berbagai pihak. Atas 

bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan, pada kesempatan ini 

dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Bapak Dr. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MAselaku Wakil Dekan I, Ibu 

Dr. Hj. Zulhidah, M.Pd selaku Wakil Dekan II, ibu Dr. Hj. 

Nurhasnawati, M.Pd selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Reni Susanti, M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing yang 

selalu meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan motivasi dalam 

memberikan bimbingan sehingga peneliti bersemangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Indah Damayanti, M.Psi., Psikolog dan Ibu Raudatussalamah, S.Psi., 

M.A selaku penguji yang telah bersedia mengoreksi kesalahan-

kesalahan peneliti dalam menyelesaikan skripsi serta memberikan 

kritikan dan saran dalam pembuatan skripsi ini. 

6. Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd selaku penasehat akademik dan sebagai 

pengganti orangtua yang selalu mengayomi peneliti selama menempuh 

studi. Terimakasih atas dukungan dan bimbingannya sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan studi ini. Semoga Allah selalu memberikan kita 

kemudahan. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi yang tidak dapat peneliti sebutkan 

satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, 

semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi kita semua dalam 

menjalani kehidupan. 

8. Ayahanda Bujang dan Ibunda Ningsih yang peneliti cintai. Terimakasih 

atas segala perhatian, kasih sayang, semangat, dukungan dan do’a yang 
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diberikan, serta tidak pernah bosan memberikan nasihat kepada peneliti. 

Semoga Allah selalu menyayangi ayah dan ibu. 

9. Adinda Pertiwi Ayu Ningsih dan Melati Permatahati, yang senantiasa 

memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti. Semoga kita 

menjadi anak-anak yang selalu berbakti untuk ayah dan ibu. 

10. Teman-teman seperjuangan lokal E angakatan 2015. Terimakasih atas 

kebersamaan dan waktu yang telah kita habiskan bersama, semoga 

silaturrahmi kita tetap berlanjut. 

11. Teman-teman KKN 2018 Desa Muara Basung Pinggir yang telah 

mendukung peneliti dalam menuntaskan skripsi ini. Dengan izin Allah, 

peneliti mendapatkan banyak kemudahan dalam proses penyelesaian 

skripsi. 

Peneliti mohon maaf jika ada yang tidak tertulis dan tersebutkan nama, 

semoga Allah memuliakan kita semua. Semoga karya ini dapat memberikan 

sumbangan dan manfaat. 

 

Pekanbaru, 01 Agustus 2019 
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