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KATA PENGANTAR 

ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللاه

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, tiada kata yang indah yang diucapkan selain  

rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Hubungan Kontrol Diri dengan Perilaku Merokok Remaja Awal”. Shalawat 

beriring salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta 

segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang Insya Allah kita termasuk di 

dalamnya yang selalu istiqomah menegakkan Islam sebagai rahmatan lilalamin. 

Kelancaran proses penulisan skripsi ini berkat bimbingan, arahan dan 

petunjuk serta kerja sama dari berbagai pihak, baik dalam tahap persiapan, 

penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H, Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil 

Dekan I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D, Wakil dekan II Bapak Dr. 

Helmi Basri, L.C, M.A dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Nur Faizal, M.Ag. 

3. Ibu Raudatussalamah, M.A selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

dengan sepenuh hati meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan kesabaran 
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dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  

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

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

waktu, tenaga, dan saran-saran yang bermanfaat besar bagi peneliti untuk 

menyelesaikan dan menyempurnaka skripsi ini.  

5. Bapak Dody Leyno Amperawan, selaku Dosen Penasehat Akademik. 

Terima kasih atas keikhlasan hati mendengarkan keluhan, bimbingan dan 

saran-saran yang telah bapak berikan mulai dari peneliti berada disemester 

satu hingga penuliti menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kedua orang tuaku Ayahanda Almarhum H. Abd. Jabbar walau ragamu 

tak lagi di sisi, walau tak lagi berpijak di bumi yang sama, namun do’a dan 

harapan tak penah putus agar ayahanda dijauhkan dari Azab kubur, 

dimaafkan atas segala kesalahan, dilapangkan serta diterangi kuburannya, 

dan di tempatkan di Syurga Allah SWT bersama orang-orang yang husnul 

khotimah Amin Allahummah Amin. Terimakasih kasih atas segala do’a 

dukungan, kasih sayang, perjuangan dan pengorbananmu sehingga ananda 

sampai pada titik ini dan ini khusus ku persembahkan untukmu ayahanda 

ku. Dan Ibunda HJ.Najmah yang telah memberikan dukungan, kasih 

sayang, arahan dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan 

selama menempuh pendidikan. Semoga selalu diberi kesehatan dan umur 

panjang agar dapat selalu menemani di setiap langkah ku. 



 

7. Saudariku kak Saidah, S.Pdi dan adikku Jaidah yang selalu menjaga, 

melindungi, serta memberikan motivasi, dukungan, dan do’a sehingga 

adik serta kakakmu dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Nenek ku Nadirah yang tak pernah berhenti memberikan dukungan, 

semangat, dan do’a untukku, semoga sehat selalu nek. Dan seluruh 

keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih 

sudah sabar menanti dan terimakasih atas doa, dukungan, dan semangat 

kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabat dunia akhiratku Iren Medisah, S.Psi dan Isnina Mulyani Syam, 

S.Psi. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya, suka duka yang 

dilalui bersama, meski telah terpisah oleh jarak dan waktu semoga tetap 

menjadi sahabat terbaik yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. 

10. Sahabatku Rizki, Paradina Dede Syahputri, Hidayatul Jannah, Seftiya, Sri 

Anggun, Yesi Gusnita, Seprina, Kiki, Umi, dan seluruh sahabat lokal A 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman 

terbaik yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi serta do’a.  

11. Teman Kos ku Aisyah, Nurfadilah, Sukma Wati, Rosita, Khadijah, 

Nurhasyimah, Dwi Rahmah Dayani, Risna Dewi. Uci. Voni, dan Surya. 

12. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau 

yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran di bangku perkuliahan 

sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis. 
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13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Psikologi yang telah memberikan 

pelayanannya dengan sebaik mungkin, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.   

14. Pihak sekolah DDI Pulau Kecil Inhil, kepala sekolah Bapak Taufik, serta 

seluruh majelis guru yang sudah memberikan izin kepada penulis sehingga 

penulis dapat melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan program S1 

serta seluruh murid yang sudah memberikan bantuan dan bersedia menjadi 

responden. 

Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam 

kalimat ini. Semoga amal kebaikan, doa dan bantuan selama ini kepada penulis 

dapat menjadi catatan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amiin. 

Kritik dan saran yang kontruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi 

penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata hanya kepada Allah SWT kita kembalikan 

semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya 

bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan 

dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Amiin. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

Pekanbaru,    Mei 2018  
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