
 iii 

KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya setiapsaat, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Kematangan Emosi 

Dengan Perilaku Kekerasan Terhadap Anak Pada Ibu Yang Menikah Muda 

Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Salawat serta salam semoga tetap 

Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas segala perjuangannya 

sehingga kita dapat merasaka n indahnya hidup di bawah naungan Islam. 

Terselesaikannya skripsi ini s ebenarnya juga tidak luput dari bantuan pihak 

luar, oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab MA selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. H. Yasmarudin Bardansyah, Lc., MA. Selaku wakil Dekan I, Bapak 

Dr. Hj. Zulhidah, M.pd. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj Nurhasnawati, 

M.pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. 

4. Bapak Drs.Muklis.M.Si., selaku penasehat akademik yang telah meluangkan 

waktu, memberikan nasehat-nasehat, dan motivasi, serta masukan dan saran 

yang telah diberikan demi kemajuan skripsi ini. 
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5. Ibu Yuli Widiningsih, M.Psi. Psikolog, selaku dosen pembimbing yang telah 

memberi arahan dan bimbingan yang sangat berarti dengan segenap 

kesabarannya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. 

6. Ibu Indah Puji Ratnani,S.Psi.M.A selaku narasumber I. Terima kasih atas 

masukan dan saran yang telah diberikan demi kemajuan skripsi ini. 

7. Ibu Sri Wahyuni,S.Psi.M.A selaku narasumber II. Terima kasih atas masukan 

dan saran yang telah diberikan demi kemajuan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang telah banyak 

memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis 

selama perkuliahan. 

9. Orangtua Penulis, Ayahanda Sutino dan Ibunda Wasingatun yang senantiasa 

memberikan kasih sayang sepanjang masa sehingga penulis sampai ketitik ini. 

Cinta dan dukungan berupa moril maupun materil dari kedua orangtua penulis 

terkasih dan tersayang. Terimakasih atas segala yang telah dilakukan dan atas 

setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap 

langkah penulis.  

10. Sri Purwanti, Supini, Supiyanti, Supriyanto,Suyono, Suwandi  Kakak dan 

abang  , Keponakan Tuti Wahyuni. Terima kasih atas semangat dan do’a yang 

selalu kalian berikan demi kesuksesan ku baik dukungan moril maupun 

materil. 

11. Terimakasih juga kepada Muchlis Ma’ruf Nugroho yang sudah memberikan 

semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis 
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12. Semua keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas kasih sayang dan semangat yang selalu kalian beri kepada 

penulis setiap hari sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.  

13. Kakak senior Tarcy Delemita S.Psi dan Adek junior  Yurijah Rani Kamso 

Terimakasih atas semangat dan nasehatnya kepada penulis 

14. Sahabat-sahabat penulis, Anjani Amd.Kep, Putri Sinta S.Ked, Larisa 

Amd.Keb, jihana S.E, Tengku Chika S.T, Melani Amd.Keb, Putri Lianda Sari, 

Wita liana, Netti Yuharian, Ria Rahmadani, yang telah banyak membantu, 

mengarahkan, memotivasi serta mendengarkan keluh dan kesah penulis 

selama mengerjakan skripsi ini. 

15. Kelas D Psikologi 2011.Terima kasih teman-teman atas segala kisah kasih, 

canda tawa, dan persahabatan terhebat bersama kalian selama ini.  

16. Seluruh teman-teman Angkatan 2011 serta seluruh keluarga besar Fakultas  

Psikologi UIN Suska Riau terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku dan 

semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita. 

17. Kepada seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

membantu penulis, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih. 

18. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar penulisan 

skripsi ini, baik penulis sebutkan maupun pihak-pihak yangtidak disebutkan 

satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga 

Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 

dengan pahala yang berlipat ganda. Amiin. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima saran serta kritik yang 

membangun. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan 

bagi pembaca. Terima kasih. Wassalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh 

 

 

Pekanbaru,    Agustus 2018 

 

 

Peneliti 

 


