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Assalamualaikum, wr.wb… 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang 

senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan atas izin-Nyalah sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Tawakal 

Dengan Penerimaan Diri Pada Orang Tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus 

Dipekanbaru”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana 

program studi strata 1 (S1) pada Fakultas 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 terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1) Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat yang diberikan untuk 

penulis. Sehingga tiada alasan bagi penulis untuk berhenti bersyukur. “Alhamdulillah Alhamdulillah 

Alhamdulillah” 

2) Nabi Muhamad SAW yang memberi teladan kepada seluruh umatnya, yang dimana selalu 

mendorong penulis ingin menjadi yang terbaik. 

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

4) Bapak Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Ilmu Psikologi Universitas 

Islam Riau. 

5) Ibu Tengku Nila Fadhlia, M.Psi., Psikolog, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Psikologi 

Universitas Islam Riau. 

6) Ibu Irma Kusuma Salim, S.Psi., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Psikologi 

Universitas Islam Riau. sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan 



waktu dengan penuh kesabaran ditengah kesibukan memberikan masukan, bimbingan serta 

dorongan dan penuh perhatian sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7) Ibu Lisfarika Napitupulu, M.Psi, Psikolog, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Psikologi 

Universitas Islam Riau. sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan 

waktu dengan penuh kesabaran ditengah kesibukan memberikan masukan, bimbingan serta 

dorongan dan penuh perhatian sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8) Ibu Yulia Herawati, S.Psi., MA, selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Psikologi 

Universitas Islam Riau. 

9) Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang telah 

membekali peneliti dengan segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, terima kasih atas 

bimbingan serta pembelajarannya selama ini.  

10) Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang 

telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam mengurus segala dokumen 

persyaratan akademik kegiatan perkuliahan. 

11) Kedua orang tua yang paling dibanggakan Ayahanda Johari dan Ibunda Saparwati beserta 

seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa yang tiada henti, motivasi, kasih sayang 

dan semangat sehingga peneliti merasa semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

12) Abangku (Andi Jasri, S.Psi) yang selalu memberi motivasi yang tak pernah bosan, 

pendorongku agar bisa menyelesaikan S1. 

13) Teman-temanku Fadkur Rusdi, Rio Novendra, Harizon Apriyanto, Zainudin MZ, Harry 

Ramadhan, Rolando Ardian, Eki dan Seppy terima kasih untuk semua kebersamaan, 

support, bantuan dan do’anya. 



14)  Sahabatku yang telah memberikan semangat Latumen, M.Ihsan Hazanari, Muhammad 

Faisal Pahlevi dan Kurniawan terima kasih atas perhatian, motivasi dan dukungan, do’a dan 

masukannya hingga skripsi ini bisa diselesaikan. 

15) Seluruh rekan seperjuangan Fakultas Psikologi T.A 2013/2014 yang tidak bisa disebutkan 

namanya satu persatu atas segala kebersamaan, bantuan, dukungan dan kesediaan telah 

membantu peneliti dalam kegiatan akademik perkuliahan. 

Penulis banyak menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh 

sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 

membangun untuk menjadi bahan koreksi agar karya ini menjadi lebih baik dan menambah 

wawasan. 

Wassalamualaikum, wr.wb 

 

Pekanbaru,   November 2018 

Peneliti, 

 

 

 

 

ANDRI 

 


