
vi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan semesta alam, dengan

kekuasaan Nya dan kebesaran Nya senantiasa memberikan anugerah dan nikmat

yang tiada terhingga kepada penulis. Alhamdulillah atas izin dan kehendak Allah

SWT yang telah memberikan kemudahan dan petunjuk dalam menyelesaikan

skripsi yang berjudul“Pengaruh Pemberian “Tabungan Bintang” (Token

Ekonomi) Terhadap Penurunan Disruptive Behavior Pada Siswa Taman

Kanak-Kanak” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Psikologi di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak banyak  yang

dapat penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis

menyampaikan rasa hormat dan terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya

selama pelaksanaan dan penyusunan laporan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. DR. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil

Rektor III.
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2. Bapak Dr. Zuriatul Khairi, M.Si, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Prof. H. Raihani, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Helmi Basri,

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

Dekan III Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau.

4. Ibu Eka Fitriyani, M.Psi., Psikolog. selaku pembimbing akademik (PA),

terimakasih atas bimbingan dan dukungannya kepada penulis selama penulis

berkuliah di Fakultas Psikologi.

5. Ibu Desma Husni, S.Pd.I.,M.A.,psikolog selaku dosen pembimbing skripsi

terimakasih atas dukungan, perhatian, keramahan, kesabaran dan waktunya

selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Banyak hal

yang Ibu ajarkan kepada penulis.

6. Ibu Yuliana Intan Lestari, S.Psi., M.A., Selaku Penguji I, terimakasih atas

bimbingan, waktu, keramahan dan kesabaran Ibu membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Yuli Widiningsih, S.Psi., M.Psi., Psikolog, selaku penguji II, terimakasih

atas bimbingan, waktu dan keramahan Ibu membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi. Terimakasih atas ilmu yang

telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis

dalam menjalani kehidupan di masa mendatang.

9. Terimakasih kepada Kepala Sekolah, Guru dan Murid-Murid RA Al-Fityah

Pekanbaru atas izin dan keramahannya kepada penulis, sehingga penelitian ini
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dapat berjalan dengan lancar dan terima kasih juga untuk semua orang yang

terlibat selama penelitian di sekolah ini yang tidak dapat disebutkan satu

persatu.

10. Untuk Abah (Achmad) dan Ibu (Salmiati) tercinta yang selalu berjuang untuk

anaknya ini, yang menjadi donatur terbesar dalam memenuhi segala

kebutuhan anaknya, terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, do’a dan

semangat Abah dan Ibu selama ini. Abah dan Ibu adalah dua manusia

terluarbiasa dalam hidup Amah, mungkin hanya tulisan sederhana ini yang

baru bisa Amah persembahkan untuk Abah dan Ibu. Amah akan berusaha

memenuhi harapan dan impian kalian. Terimakasih untuk segala hal, nasehat

dan pengajaran yang telah Abah dan Ibu beri selama ini yang tak bisa Amah

ungkapkan dan jelaskan satu persatu.

11. For my bodyguards (Marfirizal, SH., Desrino, S.Pi., dan Brigadir, Apriadi)

tersayang, terimakasih kalian sudah menjadi malaikat pelindung dan selalu

menjaga adek tercantik kalian ini dengan cara kalian masing-masing, I know,

how much you love me, and I love u too so much Bang. Untuk kakak-kakak

ipar tersayang (Novia Izza, SH., Mita Hermita, S.Si, dan Sistriria rita, SH.)

terimakasih atas dukungan dan bantuannya.

12. Untuk keponakan-keponakan Acik tersayang, Abdurrahman Ash Shiddiq,

Aqsha Athala Akbar, Achmad Al Farouq, Aisyah Nuha Inara, dan Fatiyah

Dzakira Annisa (Sholeha). Terimakasih atas kelucuan kalian, keluguan kalian,

dan kekacauan yang kalian buat setiap minggunya. Sesungguhnya itulah salah

satu sumber semangat acik melakukan yang terbaik untuk kalian semua..
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Mohon maaf jika untuk saat ini acik belum bisa memberikan apa yang kalian

butuhkan baik fisik maupun psikis tapi acik akan terus berusaha menjadi yang

terbaik untuk kita semua.

13. Terimakasih untuk My Stona (Mardiana, S.Ip.) yang telah banyak

memberikan bantuan, doa dan motivasi kepada penulis selama ini, terimakasih

untuk selalu ada disaat masa sulit penulis tapi penulis tidak ada disaat masa

sulit Stona mohon maaf, Allah lah yang bisa membalas segala kebaikan Stona.

Semoga kita diberikan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun akhirat.

Amin. Terimakasih juga untuk Umik dan Aunty (Nurul Anggraini, S.Pd., dan

Luftia Hasanah, S.Pi.) yang terus memberi semangat kepada penulis.

14. KOMPI, Ariqoh Pricika Yolanda, Muthia Sani, Nabila Zahra Ayu dan semua

penghuni grup Pemuda Pemudi Rindu Surga (Reza hasbi, Juliandri Yanto,

Rakhadi Putra, Ilham Rahmad, dan Dio Dwiki) terimakasih telah menjadi

teman terbaik dan terimakasih atas semua dukungannya selama ini. Semoga

Allah terus menyatukan kita dijalan-Nya.

15. Terimakasih untuk Nurul Adha dan Rahmadhini yang sudah berpartisipasi

membantu penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian ini. Untuk Kak Suci

dan Kak Riska terimakasih sudah banyak memberi arahan penulis dalam

penelitian ini dan untuk Kak Icha Maritsah AP. terimakasih selalu memberi

semangat kepada penulis. Hanya Allah lah yang bisa membalas semua

kebaikan kalian.

16. Teman-temanku di lokal A 2013, yang tidak bisa disebutkan namanya satu

persatu. Semoga kita menjadi sarjana psikologi yang sukses. Amin.
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17. Buat teman-teman KKN Desa Pulau Bayur, Cerenti. Terimakasih kenangan

indah yang kalian berikan pada penulis. Semoga kita semua bisa menjadi

manusia yang bermanfaat.

Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha Penyempurna, oleh karena itu

meskipun skripsi ini dibuat dengan segenap perjuangan, usaha dan tetes air mata

tentu masih ada kekurangan yang menyertainya. Maka penulis dengan penuh

kelapangan hati menerima adanya kemungkinan kritik dan saran dari pembaca.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri,

sekolah tempat penulis meneliti dan umumnya bagi siapa saja yang membacanya.

Aamiin.

Wassalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Pekanbaru, 2017

Penulis


