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KATA PENGANTAR 

                                      

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah 

memberikan berbagai nikmat dan rahmatnya sehingga sampai detik ini kita masih 

diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup di Bumi-Nya. Sholawat dan 

salam kita berikan untuk Baginda Rasulullah SAW, sosok pemimpin dan suri 

tauladan bagi seluruh umat manusia yang menjadi panutan bagi kita semua 

dengan mengucapkan “Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala Ali 

Muhammad”. Berkat Ridho serta Hidayah yang diberikan penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Pola Asuh Orangtua dan Stres 

dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-laki”. 

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas atas bantuan, bimbingan, arahan, dan 

dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, doa, 

dan motivasi kepada penulis. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU. 

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

UIN SUSKA RIAU, serta bapak Prof, H. Raihani, M.Ed., Ph.D, selaku Wakil 

Dekan I, Bapak Dr. H. Helmi Basri Lc, MA, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak 
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Dr. Nurfaizal, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah membuat Fakultas 

Psikologi menjadi lebih baik bagi penulis sebagai tempat memperoleh ilmu. 

3. Ibu Alma Yulianti. S.Psi. M.Si, selaku dosen Penasehat Akademik yang selalu 

memberi arahan serta nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan. 

4. Ibu Raudatussalamah, S.Psi. MA, selaku dosen pembimbing yang selalu 

meluangkan waktu, pikiran, dan motivasi dalam memberikan bimbingan 

sehingga penulis tidak hilang arah dan tujuan ketika menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Yulita Kurniawaty Asra, M.Psi. Psikolog, selaku dosen penguji I dan ibu 

Ahyan Radhiani Fitri MA. Psikolog selaku dosen penguji II yang telah 

memberikan saran serta masukan dalam pembuatan skripsi ini untuk menjadi 

lebih baik. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga 

menjadi amal dan berkah yang baik bagi kita semua dalam menjalani 

kehidupan kedepan. 

7. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU, yang telah 

memberi kelancaran segala urusan proses administrasi menjadi lebih efektif 

selama masa perkuliahan. 

8. Instansi terkait : Dinas Pendidikan Prov Riau, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Riau, Seluruh keluarga besar SMK Kansai 

Pekanbaru yang telah mengizinkan bahkan membantu peneliti dalam 

melakukan penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. 
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9. Kedua orangtuaku Abd. Rahman. A.Md (Abah) dan Almh. Hj. 

Nursyamsidarwati (Mama) yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, doa, 

semangat tentang perjuangan dan kesabaran serta dukungan moril maupun 

materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  

10. Ibu Yanti yang selalu memberikan semangat, dukungan moril maupun materil, 

terima kasih telah menjadi ibu sekaligus teman baik bagi penulis. 

11. Bang Budi, Bang Juli, Bang Roni, Bang Tommy yang tidak pernah henti 

memberikan nasehat-nasehat agamanya, yang selalu memberikan perhatian, 

yang selalu memberikan semangat baik moril maupun materil. Oza dan Nisa 

yang selalu memberikan perhatian dan terima kasih telah menjadi adik yang 

baik. 

12. Kakak Ipar (Yesi, Dina) yang selalu menjadi teman berbagi, dan selalu 

memberikan semangat kepada penulis. 

13. Jimmy Irawan yang telah hadir beberapa bulan belakangan ini, terima kasih 

secara tidak langsung sudah menjadi dongkrak bagi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Dikarena ada target di bulan Juli yang harus kita 

tuntaskan. 

14. Tiliyorikinci (Tika, Yona, Uci, Kina, dan Ridha) Sahabat Karib MAN 1 

Pekanbaru sampai sekarang yang selalu memberikan semangat untuk bersaing 

dan berjuang satu sama lain. 

15. Keluarga J3 (Kak Sisil, Kak Butet, Wiwik, Dhea, Sarip, dan Bang Candra) 

terima kasih semangat, kritikan, dukungan yang telah diberikan kepada penulis 

serta menjadi teman setia untuk penulis. 
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16. Sang Motivator yang selalu memberikan kritikan yang membangun dan kasih 

sayang kepada penulis, Kak Fitri, Kak Eci dan Suwanda Priyadi. 

17. Sahabat sekaligus keluarga yang selalu memberikan semangatnya dan 

membantu penulis dalam penelitian yaitu Bang Ahmad, Uni Puput, Ayu, Serly, 

Dara, Dinda, Anda, Aji, Diana Angel. 

18. Teman-teman satu pembimbing skripsi yang selalu mudah untuk diajak bekerja 

sama yaitu Devi, Elisa, Daniela, dan Tika.  

19. Seluruh teman-teman kelas G Psikologi angkatan 2013. Terimakasih atas 

kebersamaannya selama 3,5 tahun ini. 

20. Kelompok belajar FGD yang selalu menjadi tempat untuk bertukar fikiran dan 

informasi mengenai skripsi (Indah, Khairiatunnisa, Imam, Rahmah, Rahmi, 

Ona, Fela, Halima, Ulfa, dan Windi). 

21. Keluarga Royal yang selalu membantu dikala susah, dan menghabiskan dikala 

senang (Ibet, Oci, Puput, dan Yudi). 

22. Keluarga Besar HIPMIH (Himpunan Pelajar Mahasiswa Indragiri Hilir) Huda, 

Encik, Bang Dede, yang telah bersedia membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

23. Keluarga besar IPMRB (Ikatan Pelajar Mahasiswa Rengat Barat) Bang Hendra, 

Hafiz, Benk, Ilham dan IKAMIHU (Ikatan Mahasiswa Indragiri Hulu), Bang 

Satrio, Refki, Mas Edi yang setia membantu penulis untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini. 

24. Teman-teman KUKERTA Desa Sari Mulya Kec. Pangkalan Lesung Kab. 

Pelalawan (Kape, Iwan, Fahmi, Tia, Wenti, Umi, Ii, Rahma, Imel, dan Lina).  
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Sesungguhnya hanya Allah Yang Maha Penyempurna, oleh karena itu 

meskipun skripsi ini dibuat dengan segenap daya dan usaha 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 dan umumnya bagi siapa 

saja yang membacanya. Amin  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

         Pekanbaru,    Maret 2018 

         

 Yulia Rahmawati 


