
KATA PENGANTAR 

ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم ّللاه

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, tiada kata yang indah yang diucapkan 

selainrasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Kematangan Karir Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Locus Of  Control, 

dan Status ekonomi”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda 

Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya 

yang InsyaAllah kita termasuk di dalamnya yang selalu istiqomah menegakkan 

Islam sebagai rahmatan lilalamin. 

Kelancaran proses penulisan skripsi ini berkat bimbingan, arahan dan 

petunjuk serta kerja sama dari berbagai pihak, baik dalam tahap persiapan, 

penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

SUSKA Riau, Wakil Dekan I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D, Wakil 

dekan II Bapak Dr. Helmi Basri, L.C, M.A dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Nur 

Faisal, M.A. 



3. Ibu Vivik Shofiah, S.Psi., M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

4. Bapak Drs. Cipto Hadi, M.Pd. selaku penguji I dan Bapak Harmaini, M.Si. 

selaku penguji II yang telah memberi banyak masukan demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Mukhlis, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik. Terima kasih 

atas bimbingan dan saran-saran yang telah bapak berikan mulai dari penulis 

berada di semester satu hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. 

6. 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 (Alfajri Syam), adik penulis (rahmat dan ulfa), dan 

sepupu penulis (kak sisma dan riri) yang selalu menjaga, melindungi, 

memberikan semangat dan dukungan beserta doanya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang 

telah memberikan pendidikan dan pengajaran di bangku perkuliahan sehingga 

menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis. 

8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Psikologi yang telah memberikan 

pelayanannya dengan sebaik mungkin, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. 



9. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat-sahabat semasa SMA(rita, vina, 

melda) dan semasa kuliah (iren dan sabar) 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. 

10. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman mahasiswa Psikologi 

terkhusus angkatan 2012 kelas A (yesi, ririn, yana, dede, lala, asep, niki, devia, 

rani, ade, reni, ipit, aznil, anis, hadei, mimi, aufa, richa, salim, ulfa, yuni, cici, 

anas, chaya, nisa, riska, misrah, umi, meri, kiki, tania, weni, tira)  yang telah 

bersama-sama berjuang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, semoga 

silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun. 

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

SUSKA Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. 

12. Adik-adik mahasiswa Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang telah 

membantu penelitian penulis. 

Segenap pihak yang 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. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 Pekanbaru, Agustus 2017 
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