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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan 

Penerimaan Diri dengan Regulasi Emosi pada Remaja”. Shalawat dan salam juga 

tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad 

SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan pada zaman yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan. 

Terlaksananya penulisan dari skripsi ini sendiri tentu tidak terlepas dari 

dukungan dan doa dari pihak-pihak terkait, yang telah bersedia meluangkan waktu 

dan pikirannya baik materil maupun non materil. Sehingga, pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih 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. 

3. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. 

Helmi Basri, Lc., M.A selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag 

selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Kepada Ibu Alma Yulianti, S.Psi., M.Si selaku pembimbing, terima kasih 

atas arahan beserta bimbingan dengan sabar untuk membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Yuliana Intan Lestari, S.Psi., M.A selaku penguji I yang membantu 

dan memberikan masukan dan kritikan demi perbaikan penulisan skripsi 

ini. Terimakasih ibu, atas waktu yang telah diluangkan untuk penulis, dan 

ibu Indah Puji Ratnani, S. Psi., M.A, selaku penguji II yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan kritikan demi 

berjalannya penyusunan skripsi ini yang lebih baik.  

6. Kepada Ibu Reni Susanti, M.Psi., Psikolog selaku Penasehat Akademik 

dan seluruh Dosen beserta jajaran Staff Akademik di Fakultas Psikologi, 

terima kasih atas ilmu yang diberikan dan bantuannya yang telah diberikan 

selama ini. 

7. Kepada saudara penulis, Abang Moch Viki Sasmitta, A.Md dan Adik Dini 

Putri Hanifan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini, 

baik dukungan moril maupun materil. 

8. Kepada teman-teman penulis, Mega Phinely, Amelia Fransiska, Rahmi 

Octari dan Vallahatullah Missasi, S. Psi terima kasih atas dukungan dan 

bantuan yang diberikan selama ini. 

9. Kepada seluruh Anggota Kelas C 2011, terima kasih atas kebersamaan 

yang luar biasa selama ini, semoga kita dapat meraih mimpi dan sukses. 
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10. Kepada adik-adik SMK di Kecamatan Tualang sebagai subjek penelitian 

ini, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk bisa 

mengisi angket penelitian. 

11. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar 

penulisan skripsi ini, baik yang penulis sebutkan maupun pihak-pihak 

yang tidak disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak 

terhingga. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah 

diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda, Amiin. 

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

terutama bagi penulis dan teman-teman Fakultas Psikologi yang ingin meneliti 

dengan judul yang sama. Hanya kepada Allah SWT kita menyerahkan segala 

usaha, hendaknya kita selalu bertawakal kepada-Nya, yang semoga senantiasa 

memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. 

Amiin ya Rabbalalamiin.... 

 

 

Pekanbaru,   Maret 2018 

 

          Peneliti 


