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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-

Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara 

Regulasi Emosi dan Interaksi Teman Sebaya dengan Penyesuaian Sosial pada 

Siswa SMA Negeri 4 Bangko Pusako”. Shalawat beriringkan salam tak lupa 

penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya 

dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Psikologi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih 

terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran 

dan perbaikan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skipsi ini. Penyelesaian 

skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari 

semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati 

penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Si., M.Ag., 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. Helmi 

Basri, Lc., MA., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Nurfaizal, MA., selaku 

Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. 

4. Ibu Eka Fitriyani, M.Si Psikolog selaku pembimbing akademik yang selalu 

meluangkan waktu, memberikan nasihat-nasihat serta motivasi kepada kami 

mahasiswa-mahasiswi bimbingannya. 

5. Ibu Yuliana Intan Lestari M.A, selaku dosen pembimbing skripsi, yang penuh 

kesabaran telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih atas segala masukan, kritikan, waktu, tenaga, dan pikiran yang 

telah diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi. 

6. Bapak Drs. Cipto Hadi M.Pd, selaku dosen penguji I yang telah meluangkan 

waktunya dan mamberikan masukan-masukan kepada penulis agar penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

7. Ibu Alma Yulianti S.Psi, M.Si, selaku dosen penguji II yang telah meluangkan 

waktunya untuk penulis, serta memberikan kritik dan saran agar penulisan 

dalam skripsi ini menjadi lebh baik lagi. 

8. Seluruh dosen-dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang bersedia 

memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selama 

menjalani proses perkuliahan. 

9. Seluruh pegawai akademik, TU, umum, dan perpustakaan yang banyak 

memberikan kemudahan bagi penulis dalam berbagai urusan. 



 viii 

10. Kepala sekolah SMA Negeri 4 Bangko Pusako, Bapak Dedy Junaidi, S.Pd dan 

seluruh staf dewan guru yang telah memberi dukungan dan membantu peneliti 

dalam melakukan penelitian di sekolah. 

11. Kedua orang tuaku Jam’an Thaib dan Afrianna br. Lubis yang aku sayangi dan 

banggakan. Untuk ayah ku tercinta terima kasih karna selalu berusaha menjadi 

ayah yang terbaik untuk kami. Untuk ibu ku tersayang, malaikat ku tercinta, 

terima kasih telah menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah siang 

dan malam tanpa mengenal lelah, terima kasih karna selalu menjadi sahabat 

dan orang tua yang baik buat kami anak-anak mu, we love you ibu. 

12. Kakanda ku Mustafa, S.Pd., M.Pd karna selalu menjadi motivator terbaik 

dalam hidup ini, selalu mendengarkan keluhan adik-adiknya, selalu menjadi 

kebanggaan dan panutan keluarga, Alhamdulillah kakak sudah menyelesaikan 

perjuangkan kuliah yang penuh dengan drama ini, doakan kakak bisa 

mengikuti jejak abang dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih 

tinggi lagi ya. 

13. Adinda ku Arief Fuady (calon) S.H, terimakasih karna selalu menjadi 

penghibur dan penyemangat kakak dalam menyelasikan perkuliahan, menjadi 

pelindung kakak di rantau orang, belajar yang rajin ya sayang supaya adek 

bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu dan menjadi pelindung keluarga 

dengan ilmu yang adek miliki. 

14. Cik Yanti (Afrianti br. Karo S.Pd) dan Pak Uda (Mansur, S.Pd), Cik Deli 

(Deliansari, br. Karo) dan Papana (Amrizal Koto), Om Syahril Nst, dan Bu 
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Yanti, terimakasih karna selalu membimbing peneliti dan menyayangi peneliti 

seperti anak sendiri. 

15. Niko Armanda Pratama, S.H, terima kasih karna selalu meluangkan waktu, 

sering meminjamkan buku, membantu dalam menghafat ayat, berbagi ilmu 

dan pengalaman, serta selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada 

peneliti selama proses perkuliahan. 

16. Seluruh subjek penelitian ini, terima kasih karna telah bersedia meluangkan 

waktu dan bersedia mengisi skala penelitian 

17. Sahabat-sahabat ku tercinta, Behku (Husnil Fadhilah), Alim (Nova Selviani), 

Beben (Dina Benita. Z), Unda Atul (Rawdhatul Fitri Yunis), Ciput (Zulviana), 

Keong (Agustina), Buser (Astry Setiawati), Cinku (Rini Rafillah), Mbak Uji 

(Puji Syafitri, S.Psi) dan Uyonk (Riza Febrika, S.Keb). 

18. Teman-teman yang super kocak, Tino Wijaya, Khairunnizam, M. 

Taufikkurrahman, Firman Hidayat, Tedy Suhanda Wijaya, dan Duwi Yulianto 

19. Teman-teman Psikologi A’13 dan seluruh angkatan 2013, teman-teman 

seperjuangan KKN Kel. Muara Lembu, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi 

dan teman-teman KKN Kel. Banjar Nantigo, Kec. Inuman, Kab. Kuantan 

Singingi. 

20. Seluruh teman dan kerabat yang telah banyak membantu dan senantiasa 

bersama peneliti, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan. Kalian 

salah satu alasan dan doa untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. 

Syukur Alhamdulillah terlahir dan berkembang diantara kalian semua yang 

luar biasa. 
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Semoga Allah Subhanahu wa ta’ala membalas segala kebaikan atas 

amal baik yang telah diberikan kepada peneliti selama ini. Penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan penulis. 
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