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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
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tahun)”. Salawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang 

penuh dengan ilmu pengetahuan.  

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan dan 

bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengansegala 

kerendahan dari penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
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Syarif Kasim Riau  

4. Ibu Sri Wahyuni, M.A., M.Psi., Psikolog, selaku dosen pembimbing yang 

bersedia meluangkan waktu yang panjang dan dengan penuh kesabaran 

membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini  
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5. Bapak Drs. Mukhlis, M.Si, selaku penguji I yang telah membimbing penulis 

dengan penuh kesabaran, memberikan nasehat yang sangat menyentuh dan 

terima kasih telah memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini  

6. Bapak Harmaini, M.Si, selaku penguji II, terima kasih telah memberikan 

masukan dan saran kepada peneliti demi kesempurnaan skripsi ini 

7. Ibu Hijriyati Cucuani, M.Psi, selaku Penasehat Akademik yang telah 

membimbing penulis dengan penuh kesabaran  dan perhatian tentang 

akademik penulis selama lima tahun ini dan juga terima kasih telah 

meluangkan waktu untuk mendengar keluh-kesah penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini  
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Riau yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis 

selama masa perkuliahan dan bagi seluruh staf pegawai Fakultas Psikologi 

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu 

administrasi selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi  

9. Kedua orangtuaku, ayahanda tercinta Asmar Tasar dan ibunda tercinta Misri 

yang telah memberikan segala bentuk dukungan, usaha, pengorbanan, serta 
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10. Abang dan Kakak Ipar ku, Ari Taframi dan Meitia Rianti, serta adikku, Keke 

Andika. Terima kasih atas semangat yang telah diberikan sehingga aku 
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untuk keponakanku, malaikat kebahagianku, Aqillah Khairunnisa dan Rezky 

Dwi Anugerah yang telah memberikan Acik semangat, dan selalu membuat 
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11. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan Nikma, Nurul Khairunisa, S.Psi, Aulia 
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penyusunan skripsi ini  

12. Untuk teman-teman Psikologi angkatan 2010, Yuliana Simare-mare, Devi, 
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skripsi ini, baik yang penulis sebutkan maupun pihak-pihak yang tidak 
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Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih terdapat kekurangan dan 

ketidaksempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan saran 

yang konstruktif dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap agar karya ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua dan juga diridhai oleh Allah SWT. Aamin.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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