
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum, Wr.Wb  

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya. Shalawat beriring salam tercurah kepada junjungan alan nabi besar Muhammad 

SAW, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Hubungan Antara 

Dukungan Sosial Dengan  Konflik Kerja -Keluarga Pada Perawat Wanita Di Rumah 

Sakit”. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana program 

studi strata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Islam Riau. 

Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada 

kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan rasa 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan pertolongan 

serta petunjuk sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Yanwar Arief, M.Psi.,Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas islam Riau. 

4. Ibu Tengku Nila Fadhlia, M. Psi.,Psikolog selaku wakil Dekan I Fakultas 

Universitas Islam Riau. 

5. Ibu Irma Kusuma Salim.,M.Psi.,Psikolog selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Riau. 

6. Bapak Fikri Idris S.Psi., M.Psi pembimbing I yang memberikan dorongan untuk 

terus berusaha kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini serta kesabaran yang 

tidak ada batasnya dalam membimbing. 



7. Bapak Ahmad Hidayat.,STh.I.,M.Psi.,Psikolog selaku pembimbing II  yang selalu 

sabar dalam memberikan masukan yang sangat berarti terharap skripsi ini. 

8. Selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan materi 

penelitiaan ini. 

9. Ibu Yulia Herawati,. S.Psi.,MA selaku Ketua Program Studi Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Riau. 

10. Bapak/ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang tidak dapat 

disebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas dukungannya yang sangat 

bermanfaat bagi penulis, serta telah memberikan ilmunya dan berbagi pengalaman 

selama penulis belajar di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. 

11. Terima kasih kepada pengurus TU yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam pelayanan 

yang baik selama ini. 

12.  Kedua orang tuaku, papa Yuspardi dan mama Wirdalena, yang selalu menjadi 

panutan dan penyemangat  untuk ku dalam melangkah mengejar impianku. Allah 

tahu adek sayang sekali sama papa mama dan adek sudah berjanji ke diri adek 

sendiri kalau kebahagiaan papa dan mama di atas kebahagiaan adek sendiri dan 

allah tahu itu paa, maa. 

13. Kakakku Suci Indah Pratama Amd, Keb. kaka terima kasih untuk semua yang 

sudah kakak kasi ke adek, kakak adalah salah satu anugrah terbaik dari Allah 

untuk adek. Adek sayang kakak sesayang adek kediri adek sendiri dan Allah juga 

tahu itu kak. 

14. Adekku Gading Gumelar, adek yang sudah aku anggap sebagai abang buat ku, 

karna dia adalah pelindung terbaik untukku, ayu sayang uda lebih dari sayang ke 

diri ayu sendiri dan Allah juga tahu itu uda.  



15. Abang iparku, bg Ridwan S. Kom. Terima kasih sudah menjadi abang ipar yang 

baik untuk mayu, yang selalu ikut ngasih semangat untuk mayu. 

16. Untuk ponakan tercintanya mayu, Radeya Shagufta Arici. Terima kasih nak sudah 

menjadi penyamangatnya mayu. Mayu sayang kali sama abang uta, abang uta 

pasti bisa merasakan itu kan nak, nantik kalau abang uta udah sekolah udah bisa 

baca, mayu bakalan lihatkan skripsi mayu ni ke abang uta ya nak.  

17. Untuk mas Rangga, makasih udah setia menemani sampai skripsi ini selesai, 

makasi udah mau jadi orang yang paling direpotin dalam hal apapun. Semoga mas 

bisa nyusul ya skripsinya cepat selesai.  

18. Untuk sahabat ku, Winda Suryanigsih S.Psi. yang duluan wisudanya. makasi ya 

dek, udah jadi sahabat yang baik untuk aku, makasi udah sama aku setiap harinya 

selama masa kuliah kita. Untuk Luvi Zahara S.Ip. makasi ya lupi udah mau sama-

sama aku untuk bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa jadi orang 

yang lebih baik lagi ya ukhti. Dan untuk Rina Zaryanti S.Pd. makasi ya sist udah 

mau temenin aku nyelesaikan skripsi ini, semoga nanti gelar kita ini bisa berguna 

untuk kita masing-masing yaa. Dan kalian harus tahu, kalau aku sayang 

sekalisama kalian , emang kita tidak sempurna dalam persahabatan kita ini tapi 

kekurangan kita masing- masing itulah yang melengkapinya.  

19. Untuk sepupu-sepupu ku yang juga ikut aku repotkan dalam pembuatan skripsi 

ini. Oppi yang pernah bantu ngetik skripsi ini, Azzira yang selalu berdoa dalam 

doanya untuk kakak kesayangan nya ini, untuk Abid sayangnya ayu, yang selalu 

menjadi penyemangat ayu . untuk Keisha yang juga ayu ikut repotin, yang setia 

dengerin keluhan ayu walaupun ayu sering marahin juga hehe maafin ayu yaa. 

Ayu sayang kalian semua 



20. Untuk tante- tante dan oom yang banyak sekali hahaha , ayu Cuma mau bilang 

makasi buat doa dan dukungannya yang selalu ada untuk ayu. Ayu sayang semua. 

21. Untuk Direktur Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru dan HRD juga beserta 

perawat-perawat yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu pengerjaan 

proses skripsi ini. 

22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah 

memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga apa yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat atau pemikiran khususnya 

dibidang psikologi. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

 

  Pekanbaru, ___ JULI 2018 

  

 

RANI AYU MUSTIKA 

 


