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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‘alaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia yang 

diberikan, maka peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul 

“Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Orangtua dan Konformitas Pada 

Teman Sebaya Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Madya”.  Skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Psikologi di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat beriring salam dan cinta kepada Rasulullah SAW, semoga 

senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta 

seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam 

menegakkan kebenaran di muka bumi ini.  

Selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti menyadari tanpa dorongan, 

bimbingan dan bantuan mereka, tidak banyak yang dapat peneliti lakukan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini tanpa mengurangi 

rasa hormat dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa terimakasih 

yang tak terhingga kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. 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. 
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3. 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 Dr. Nurfaizal, 

M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Yulita Kurniawaty Asra, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku penasehat 

akademik yang telah sudi meluangkan waktu dan arahan serta dukungannya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.  

5. Ibu Hirmaningsih, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku pembimbing skripsi yang 

telah banyak meluangkan waktu, menyumbangkan ide pikiran, dukungan dan 

arahan dengan penuh kesabaran  dalam membimbing skripsi serta tiada bosan 

untuk mengingat peneliti agar segera menyelesaikan skripsi sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

6. Bapak Drs. Mukhlis, M.Si., selaku narasumber pertama, dan Ibu Anggia 

Kargenti Evanurul Marettih, S.Psi., M.Si., selaku narasumber kedua yang 

telah memberikan saran, kritik dan masukan dengan penuh ketelitian yang 

dapat memberikan manfaat besar bagi peneliti demi kesempurnaan skripsi ini 

sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

7. Seluruh  Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang telah 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan peneliti, serta 

seluruh staf pegawai Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang telah banyak 

membantu. 

8. Bapak Mulyawansyah, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1  

Bangko, Ibu Dra. Hayati Tatoe selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 
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Bangko, dan Bapak Sapri, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 

Bangko yang telah memberi izin kepada peneliti, serta seluruh staf pegawai 

SMA Negeri di Kecamatan Bangko yang telah banyak membantu. 

9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tersayang ayahanda Heriyanto dan 

ibunda Julinar Sari yang selalu menyayangi dan mencintaiku, kalian adalah 

pahlawanku, kalian menjadi sebuah alasan kenapa aku selalu berjuang dan 

berusaha, tiada kata yang dapat diucapkan untuk menggambarkan betapa 

berharganya kalian dalam hidupku, terimakasih atas semua hal yang telah 

kalian berikan semoga Allah SWT membalas semua pengorbanan dan kasih 

sayang yang telah  diberikan. 

10. Saudara-saudari yang kusayangi, Adik Adim Najimussaqib, Adik Ari 

Fitranuari, dan Adik Engel Lexa Fransiska, terima kasih atas semua 

dukungan, semangat dan bantuannya selama ini, semoga kita sukses dan 

dapat membahagiakan kedua orang tua kita. 

11. Bambang Prasetya yang selama ini memberikan bantuan, kasih sayang, doa, 

dan motivasi serta semangat yang telah diberikan, serta yang selalu setia 

menemani di kala suka maupun duka dalam segala hal terutama dalam 

penyusunan skripsi ini, semoga allah selalu menuntun langkah mu. 

12. Sahabat tersayang Siti Khodijah, Arlinda Darmayana, Yuhyi Rizwanda, Rizki 

Ramadiyah, Riska Wati, Bunga Soraya Apefha, Ilvia Devita yang telah 

memberikan dukungan, doa dan bantuannya kepada peneliti serta seluruh 

teman–teman lokal B angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu.  
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13. Adik-adik SMA Negeri di Kecamatan Bangko yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membantu penulis selama penelitian. 

14. Untuk teman-teman kos Ranazinta (Sri Widy Asih, S.Pt., Muntamah, S.Sos., 

Eka Rilla Agustin, Fitra Yamita, Sri Utami Indriyani, Ria Marlina) yang  
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15. Untuk teman – teman KKN (Ria Novita Sari, Shelly Restiana, Wirdatul 

Jannah, Adini Awaliya, Sulastri, Zulfa Meizanita, Shintia Gustika L., Fahrul 
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Armanda) beserta warga Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, 

Kota Dumai yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti. 

Sesungguhnya hanya allah yang maha sempurna, oleh karena itu meskipun 

skripsi ini dibuat dengan segenap daya dan usaha tentu masih ada kekurangan 

yang menyertainya. Maka peneliti dengan penuh kelapangan hati menerima 

adanya kritikan dan saran dari pembaca. Harapan peneliti semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi siapa saja yang membacanya. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Pekanbaru,      Oktober  2017 
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