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KATA PENGANTAR 

 
Alhamdulillahirabbil’alamin, tiada kata yang pantas selain ucapan syukur 

kepada Allah SWT.Dengan izinnya, penulis di beri hidayah berupa iman,ilmu, 

kesabaran, kesehatan, keikhlasan serta optimisme. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “hubungan antara cultural belief pada 

bulan safar dengan kecemasan masyarakat Melayu Tanjung Medang”. 

 Sholawat serta salam sennantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, 

yakni nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ‘Ala 

Muhammad wa’ala A’li Muhammad, yang telah membawa insan dari zaman 

kegelapan menuju zaman alam terang menderang sampai saat ini. 

Selanjutnya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak,baik 

secara langsung maupun tidak langsung.pada kesempatan ini dengan segala 

kerendahan hati peneliti ucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau 

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

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Dekan I Bapak Prof. H. Raihani, Ed, 

Ph.D., Wakil Dekan II Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., dan Wakil Dekan III 

Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag. 

3. Ibu Ahyani Radhiani Fitri, MA.Psi., selaku Penasehat Akademik yang selalu 

memotivasi penulis dalam kegiatan perkuliahan sekaligus penyelesaian 

skripsi. 
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4. Bapak Harmaini, M.Si., selaku dosen pembimbing yang selalu bersedia 

meluangkan waktu, memotivasi dan membimbing. Serta memberi masukan 

kepada penulis sejak awal hingga akhir  proses penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Ivan Muhammad Agung M.psi., selaku penguji I yang  selalu 

memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Bapak Ibu para dosen Fakultas Psikologi tercinta yang telah membagikan ilmu 

dan pengalamannya serta, bantuan, motivasi dan nasehatnya. 

7. Seluruh karyawan dan keluarga besar Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas bantuan dan dukungan yang telah di 

berikan untuk memperlancar proses penulisan skripsi ini. 

8.  Ibunda Zainab Ismail dan Ayahanda Romaini Ramli yang tidak pernah 

berhenti mendo’akan dan berkorban serta air mata untuk mendo’akan Zaini. 

9. Untuk adek- adek Zaini yang pantas dibanggakan Muhammad yusuf (ngah) 

Muhammad Umar (Pak usu ) terimakasih atas dukungan materilnya untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk Rizki wijaya (pak cik) kanda Ardi (pak 

Atan) semoga kelak allah akan membalaskan kebaikan kalian semua. . 

10. Buat sahabat-sahabatku yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi wak 

boy (Rizki) wak yan (Yayan) wak hamed (Daeng) dan paisal (Tj) Semoga 

perjuangan kita ini tidak sia-sia, dan apa yang kita harapkan bisa terwujud, 

Amin….. 

11. Buat sahabat-sahabatku yang telah lebih dulu mendapat gelar sarjana Yulia 

Umar S.psi dan Zainal Abidin S.psi Terimakasih atas support kalian berdua. 
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12. Buat keluarga besar lokal C’ 010. Cerita, canda dan tawa yang yang kita ukir 

bersama takkan terlupakan. 

13. Buat Penyejuk hati yang dibengkalis terimakasih atas dukung dan motivasinya 

yang juga tidak pernah mengingatkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, 

terimakasih sebesar-besarnya atas doa dan bantuan memberi ide dan 

pendapatnya dalam skripsi ini. 

14. Buat ibu Sugiarti terimakasih atas pengertian dan kesempatanya mudah-

mudahan Allah akan membalas segalanya Atas kebaikan Ibu dan Bapak. 

15. Seluruh pihak yang banyak membantu dan memperlancar penulisan skripsi ini 

yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis dan pahala yang berlipat ganda, Amin ya 

Rabbal’alamin..... 

Penulis telah berupaya untuk menyempurkan penulisan skripsi ini, namun 

penulis berlapang dada dengan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan penelitian ini. Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin….. 
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