KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Alhamdulillahirobbil ‘alamin, puji dan syukur untuk Allah SWT yang
telah memberikan berbagai nikmat dan karunianya sehingga sampai detik ini kita
masih diberikan kesempatam dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan tugas
akhir ini dengan baik. Sholawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah SAW,
sebagai 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, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan
Keharmonisan Keluarga dan Konsep Diri dengan Kenakalan Remaja yang
Putus Sekolah di Pekanbaru”.
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 terimakasih 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 Dr. Nurfaizal, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang
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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. Bapak Dr. Harmaini, S.Psi., M.Si 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. Bapak Ivan Muhammad Agung, S.Psi., M.Si selaku dosen penguji I dan
ibu Yuliana Intan Lestari, S.Psi., MA. 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. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga
menjadi amal dan berkah yang baik bagi kita semua dalam menjalani
kehidupan.
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 Provinsi Riau, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yang telah mengizinkan
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bahkan membantu peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga
penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Kepada khususnya orangtuaku Dra. Hj. Ismawati (mama) Drs. M. Junaidi,
M.Si (papa) dan Widjiono Bsc (bapak) dan keluarga besar, yang selalu
memberikan doa, kasih sayang, nasehat tentang kesabaran, semangat dan
perjuangan kemudian memberikan dukungan moril maupun materil,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Anugrah Firasat Putra, S.H, Fitri Aprialis Sabrina, S.Psi dan Yessi
Gusniati, S.Psi yang telah memberikan perhatian, semangat dan nasehat
hingga saat ini kepada penulis sehingga penulis semakin termotivasi untuk
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada Suwanda Priyadi, S.Psi yang telah menjadi mentor selama
pengerjaan skripsi ini dan yang selalu memberikan semangat, pendapat,
saran, serta komentar yang membangun demi terselesainya skripsi ini.
12. Untuk para sahabatku Lidya Putri Thenu, S.H, Malisa Zahyani, S.Kep,
Sunky Yulia, S.Ked, Anissa Metha, S.Ked, Tissa Kurnia, S.Kep, Mahzwan
Putra, S.Pi, dan Bima Guntara, S.Pi yang selama ini selalu setia
mengingatkan

serta

memberikan

semangat

agar

penulis

segera

menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat seperjuangan Yulia Rahmawati, S.Psi, Yudi Riyanto, Siti
Putri Utami, S.Psi, Betrianis, Lufi, Nurul Amalia, S.E, Riyandi, Rio,
Richard, Gunawan, Ajis, Rahmi Kurniawati, S.Psi, yang memberikan

viii

motivasi, hiburan serta semangat untuk penulis sehingga dapat
menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga seperjuangan selama duduk di bangku perkuliahan khususnya
warga lokal G angkatan 2013, Imam, Lintang, Piko, Zetrial, Ona, Indah,
Rani, Srik, Nayu, Yana, Cici, Ulfa, Ama, Ema, Nisa, Tiara, Eci, Tara,
Neni, bude Susi, mbak Sun, Fela, Fatimah, Wilda, dan semua teman-teman
Psikologi angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
yang secara tidak langsung turut serta dalam memperlancar penyelesaian
penyusunan skripsi ini.
15. Keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Rengat Barat (IPMRB) yang
telah memberikan masukan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan
skripsi ini.
16. Kepada keluarga besar Kuliah Kerja Nyata Silikuan Hulu, Pelalawan
tahun 2017 yang telah memberikan semagat serta motivasi yang tiada
habisnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Harapan penulis semoga karya ini dapat memberikan sumbangan dan
manfaat bagi perkembangan ilmu Psikologi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini
belum mendekati kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun demi kebaikan skripsi ini akan penulis terima dengan ikhlas.

Pekanbaru, Mei 2018
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