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Studi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. 

8. Ibu Juliarni Siregar, M.Psi.,Psikolog selaku Pembimbing I. 
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10. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Riau yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas 

dukungannya yang sangat bermanfaat bagi penulis, serta telah memberikan 

ilmu dan berbagai pengalaman selama penulis belajar di Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Riau. 

11. Terimakasih kepada kedua orangtua penulis (Muhammad Hasyim & Wan 

Habibah) yang telah memberikan dukungan dan motivasi utama bagi saya 

untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini, serta keluarga yang lainnya, 

abang (Juang Novrianto), oom (Wan Syafrizal) dan seluruh kerabat yang 

selalu mendoakan penulis. 

12. Terimakasih kepada Vivi Angraini yang telah banyak mendengarkan keluh 

kesah penulis dan menemani  penulis selama proses pengerjaan skripsi. 
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seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi yang turut membantu dalam 

proses pengerjaan skripsi ini. 



viii 
 

14. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan dan adik tingkat Fakultas 
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penyelesaian skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis ucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan dan motivasinya. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 
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