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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Alhamdulillahirobil’alamin segala puji bagi Allah SWT yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada peneliti 

untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada 

Sang Murobbi Rasulullah Muhammad SAW sebagai tokoh utama yang patut 

dikagumi dan diteladani. Alhamdulillah peneliti telah menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Kontrol Diri dengan Pengungkapan Emosi Marah Pada Usia 

Deawasa Awal”. Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk peneliti 

yang pastinya tak luput dari salah dan khilaf. Peneliti menyadari bahwa dalam 

proses penyelesaian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu 

peneliti sangat mengharapkan saran dan perbaikan dari berbagai pihak untuk 

kesempurnaan proposal ini. 

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan doa 

dari berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik 

materil maupun moril kepada peniliti. Maka dari itu peneliti ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih secara khusus kepada orang yang sangat berjasa dan 

berpengaruh dihidup peneliti yaitu kedua orangtua Bapak Nasrul dan Ibu Eliarnis, 

BA yang tak henti-hentinya mendoakan kesuksesan anaknya dan selalu 

memberikan dukungan kepada peneliti. Pada kesempatan ini, peneliti ingin 

mengucapkan terimakasih kepada:  
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1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. 

Mujahidin. MA, beserta jajarannya. 

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku dekan Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau, Wakil Dekan I Bapak Dr. H Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA., 

Wakil Dekan II Ibu Dr. Hj. Zulhidah, M. Pd, Ibu Wakil Dekan III Dr. Hj. 

Nurhasnawati, M.Pd. Terimakasih telah memberikan kesempatan kepada 

peneliti untuk menimba ilmu di Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU, 

memberikan fasilitas untuk belajar dengan nyaman dan memberikan 

kesempatan kepada peneliti untuk merasakan betapa luar biasanya menjadi 

seorang mahasiswa.  

3. Ibu Yuli Widiningsih, S.Psi., Psi selaku penasehat akademik yang telah 

banyak memberikan nasehat, dukungan dan selalu memberikan motivasi 

kepada peneliti selama berkuliah. 

4. Bapak Ivan Muhammad Agung, M.Si selaku pembimbing skripsi. Penulis 

ucakan terimakasih kepada bapak yang telah bersedia meluangkan banyak 

waktu dengan penuh kesabaran, dan memberikan motivasi dalam penyusunan 

skripsi ini dengan begitu sabar. 

5. Ibu Ahyani Radhiani Fitri, S.Psi, MA, Psikolog sebagai penguji I. Penulis 

mengucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia memberikan 

masukan dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.  

6. Ibu Desma Husni, S.Psi., M.A, Psikolog sebagai penguji II. Penulis 

mengucapkan terimakasih banyak karena telah bersedia memberikan masukan 

dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. 
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7. Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang telah bersedia memberikan ilmu dan 

pengalamannya kepada peneliti dengan sebuah harapan bahwa ilmu yang 

diberikan akan bermanfaat bagi peneliti.  

8. Seluruh staf akademik umum, administrasi dan staf pepustakaan yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu namanya, penulis ucapkan terimakasih karena 

telah memperlancar dalam pengurusan administrasi penyelesaian skripsi ini. 

9. Kepada Guru TK Rahmah El Yunusiyah Padangpanjang, Guru Madratsah 

Ibtidaiyah Diniyyah Putri Padangpanjang, Guru SDN 14 Bukitsurungan, 

Padangpanjang, Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Modern MTs 

Diniyyah Putri Padangpanjang dan Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 

Padangpanjang. Penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya 

kepada guru-guruku yang tidak bisa dihitung jasanya, mulai dari mengenal 

huruf dan angka serta belajar baca tulis, yang dengan sabar dan ikhlas 

mendidik peneliti secara akademisi yang akhlaqul karimah hingga peneliti 

mampu membuat sebuah karya kecil ini.  

10. Abang-abangku Fauzan Farhan, S.Sos., Fauzi Rahman, S.Sn., Rahmat Syukri, 

A.Md., dan adik kembarku Mardhiyatul Husna & Mardhiyatul Husni, kakak 

ipar Angelia Evatra, S. IP, MM, keponakan Adiba Afiah Mumtaza dan Arsyad 

Rifki Hamizan yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti serta 

seluruh keluarga besarku, Dra. Fatni Yanti, M.Pd., Ahmad Sanusi Lubis, 

M.Pd, Yulmalidar, Suryani Eka Wita, S.Pd., terimakasih sebanyak-banyaknya 

atas cinta dengan belaian kasih sayang dan doa restu yang selalu diberikan 

kepada peneliti selama menuntut ilmu.  
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11. Terimakasih sebanyak-banyaknya pula kepada kelurahan Muaralembu tempat 

KKN peneliti sekaligus lokasi penelitian. Kak Yani, bang Dony, bang Zondry, 

bang Iwen, bang Ped dan jajaran BRT Team, bang Putra. Terima kasih kepada 

bang rahmi selaku skretaris lurah dan kepala lurah Muaralembu telah 

memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian, serta semua 

sampel penelitian yang ikut membantu dalam penelitian ini. Keluarga besar 

MTsN 4 Singingi, pak Yusri, S.Sos yang telah berbagi pengalaman hidup. 

Keluarga Ayah, Omak, Kak Yani dan Iwit, terimakasih sebanyak-banyaknya 

yang telah memberikan nasehat dan tempat berteduh selama tryout hingga 

penelitian berlangsung yang sudah seperti keluarga angkat bagiku. 

12. Kepada teman-teman kelompok Praktek Pengalaman Lapangan Lembaga 

Penyuluhan Kanker Riau (LPKR) Riska Ade Irma, Sri Rahmita, Bahruzi dan 

bang Agung Salim, terima kasih untuk pengalaman yang sangat berharga 

selama satu bulan kita bekerja sama membangun motivasi dan semangat hidup 

bagi survivor kanker yang ada di Pekanbaru mulai anak-anak hingga dewasa 

beserta Ibu Ahyani Radhiani Fitri, S.Psi, MA, Psikolog selaku pembimbing 

PPL.  

13. Terimakasih pula kepada teman seperjuangan dan sepenanggungan lokal F 

angkatan 2014 Aulia, Ayu, Bahruzi, Cindy, Cyntia, Gita, Hanum, Hanjul, 

Fika, Laila, Opi, Fani, Ujiq, Rudi, Sardiani, Silvia, Sutra, Sheiko, Riri, Tria, 

Ulfa, Wiko, Yelni, Yati untuk suka duka, saling mendukung dan membantu 

satu sama lain selama lebih kurang 4 tahun ini. Terimakasih Gita Fatmawati, 

Novita Sari Fitria Ningsih dari awal belajar berbagi dan saling mengerti. 

Teman-teman KKN, Siska, Isur, Dini, Aji, Ervan, Jasz, Rahma, Iis, Fadil serta 
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teman seatap Nenda Hasri Novita, S.Ag., Sherly, kak Ayu, kak Nilam dan kak 

Nela, SE, terima kasih telah hadir memberikan banyak support, dukungan dan 

banyak memberikan kesan selama kuliah.  

14. Teman-teman sesama TPP Mutia, Nengseh, Nabil, Rio, Ivan, Yulia, Indah, 

yang selalu memberi masukan, pemikiran dan saling berbagi support selama 

penulisan skripsi. 

15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terutama kepada 

subjek penelitian yang telah banyak meluangkan waktu untuk menjadi subjek 

penelitian. Terimakasih atas dukungan baik moril maupun materil dalam 

rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini. 

Semoga segala kebaikan dan pertolongan mendapat keberkahan dari 

Allah SWT. sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan 

kerendahan hati, penulis mengharapkan sarana dan kritikan demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang terkait di lingkungan 

akademik Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau dan pembaca pada 

umumnya.  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Pekanbaru,      Agustus  2018 
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