
  iii  KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi  Wabarakatuh. 

Alhamdulillahirabbil’alamiin. Tiada kata yang pantas diucapkan selain puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya yang berlimpah berupa kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan 

antara Pemaafan dengan Psychological Well-Being pada Remaja yang Tinggal di 

Panti Asuhan” dengan tepat waktu. Penyelesaian skripsi ini melalui proses perjuangan yang panjang, mengalami sedikit rintangan, dan juga melibatkan banyak pihak yang senantiasa memberikan do’a, dukungan, motivasi dan berbagai bentuk bantuan lainnya kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:  1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed. Ph.D., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc. M.A., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Nurfaizal, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 3. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marettih, S.Psi., M.Si., selaku pembimbing skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya 



  iv  untuk membimbing penulis, serta selalu sabar dan ikhlas memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sejak awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini. 4. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M. Ag, M.Si selaku penguji 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.  5. Ibu Sri Wahyuni, MA, M. Psi selaku penguji 2 yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.  6. Ibu Alma Yulianti, S.Psi., M.Si., selaku penasehat akademik yang tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan, memberikan perhatian, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam hal kegiatan perkuliahan serta dalam hal pengerjaan skripsi. 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi yang telah memberikan serta mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi bekal yang bermanfaat untuk penulis dalam menjalani kehidupan, dan menjadi amal ibadah bagi bapak dan ibu. 8. Orangtua tercinta Bapak Paelan dan Ibu Juriati yang tidak pernah bosan-bosannya mendo’akan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, pelajaran hidup yang sangat berharga, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. 



  v  9. Adik tercinta Yohana, dan untuk Abib yang selalu memberikan senyuman, perhatian, dukungan dalam segala hal, serta motivasi penulis untuk selalu semangat menyelesaikan skripsi ini.  10. Seluruh pegawai akademik dan pegawai perpustakaan Fakultas Psikologi Uin Suska Riau atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam memperlancar proses administrasi selama penulisan skripsi. 11. Seluruh adik-adik panti asuhan selaku responden penelitian yang dengan tangan terbuka dan suka cita berpartisipasi dalam penelitian ini. 12. Bapak dan ibu pimpinan dan pengasuh yayasan/panti asuhan yang memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di panti asuhan. 13. Sahabat-sahabatku Felayati, Ona Febiona, Indah Pratiwi, Halimatussa’diyah, Ulfa Hafidzhatunnisa, Rahmah Fadhila, Chairiatun Nisah Hutasuhut, Sri Mawarni dan Yulia Rahmawati. Terima kasih untuk semangat, bantuan, dukungan, motivasi dan kebahagiaan yang selalu kalian berikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir pengerjaan skripsi ini. 14. Terima kasih teristimewa untuk sahabatku sekaligus partner penelitianku Ona Febiona, yang dengan sabar, setia menemani, membantu, dan bersedia meluangkan setiap weekend-nya untuk membantu penelitian ini. Semoga Allah membalas semua peluh yang penuh keikhlas yang sudah dilakukan untuk peneliti. Aamiin. 15. Kakak Adelina Mutiara Jaya Sinaga, S.Pd. yang bersedia menjadi kakak, selalu sabar mendengarkan cerita, keluhan, selalu mengingatkan, bersedia 



  vi  menemani dan membantu penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini, hingga penulis merasakan memiliki seorang Kakak.  16. Teman-Teman Kelas G/2013, Tika, Sundari, Rahmi, Usi, Wilda, Oci, Siti, Nayu, Eci, Neni, Siti Fatimah, Iza, Tiara, Anik, Rini, Yana, Tara, Yudi, Suwanda, Izet, Aziz, Gunawan, Imam, Piko dan Lintang. Terima kasih telah memberikan begitu banyak kenangan, cerita, kebahagian, dan pengalaman baru yang tidak akan terlupakan. 17. Kak Ary, Muafiah, siti, kak devi dan seluruh kakak-kakak dan adik-adik kos blok B/21. Terima kasih sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis, selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah, meminta bantuan dan senantiasa memberi masukan mengenai hal apapun. 18. Tia Mainariska, yang selalu memberi keceriaan, memberi semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi, dan memberikan perhatian yang tidak pernah penulis sangka.  19. Teman-teman, kakak-kakak dan adik adik Lab. Psikodiagnostik. Terima kasih telah bersedia membagi ilmu, pengalaman, cerita dan kebahagian selama penulis bergabung di Lab. Psikodiagnostik. Penulis sadar, tanpa bantuan berbagai pihak diatas mungkin penulis akan menemukan berbagai kesulitan dalam menjalani perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan untuk semua amalan baik yang telah diberikan kepada penulis. 



  vii  Akhir kata, penulis memohon semoga Allah SWT meridhoi skripsi ini,  dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya rabbal 

‘alamin.  

  Pekanbaru,              2017   Penulis      
  

 

   


