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Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat
Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kesempatan, dan melapangkan
pemikiran serta dengan taufiq dan hidayah-Nya peneliti mampu menyelesaikan
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Dengan Penyesuaian Diri Pada Remaja Yang Putus Sekolah”. Shalawat serta
salam kepada junjungan kita sebagai Rasul dan Nabi bagi umat islami risalah
yang membedakan antara yang benar dan salah. Skripsi ini disusun sebagai salah
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memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjalani studi di UIN
Suska Riau.
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Terima kasih yang tiada terhingga kepada ibu Indah Puji Ratnani, S.Psi.,
M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga,
dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini serta
telah bersabar menghadapi peneliti yang penuh dengan kelemahan.
7. Ibu Desma Husni S.Pdi., S.Psi., M.A selaku dosen penguji I, terima kasih
telah bersedia meluangkan waktu, keramahan, dan kesabaran serta
membimbing peneliti untuk membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Wahyuni, M.A, M. Psi. Psikolog selaku dosen penguji II, terima
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9. Terima kasih untuk Ibu Lisya Chairani, S.PSI., MA. Psikolog selaku
pembimbing akademik yang selalu meluangkan waktu, memberikan
nasehat-nasehat dan juga motivasi kepada peneliti.
10. Terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu
yang bermanfaat bagi peneliti selama perkuliahan, dan staf akademik yang
telah banyak mempermudah peneliti dalam menyelesaikan administrasi
akademis di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.
11. Terima kasih penulis ucapkan untuk Bapak/Ibu Camat dan seluruh staf di
kantor Kecamatan Tampan Pekanbaru, dan untuk Bapak/Ibu serta seluruh
staf di kantor Kelurahan Delima Pekanbaru yang tidak bisa peneliti
sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu peneliti dalam
menyelesaikan skripsi ini dan telah mengizinkan peneliti melakukan
penelitian disana.
12. Terima kasih kepada orang tua peneliti Ayahanda Razali dan Ibunda Rusia,
yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk
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peneliti, kasih sayang ayahanda dan ibunda selama ini, dan do’a untuk
peneliti. Dukungan dan semangat ayahanda dan ibunda berarti dalam
penulisan skripsi ini. Terima kasih ayahanda dan ibunda atas do’a yang
tiada henti kalian berikan untuk peneliti. Untuk keluarga besar peneliti,
Nurilas dan Anasri, kak Desy dan bang Ricky, Revy handayani, A. Md,
SST.Pa, Santi dan bang M. Zen, abang Rizal dan kak Mai, Mahmud,
Yusnimar dan Rumawang, Arni, Tommy, dan bang Kandar terima kasih
banyak atas semua motivasi, pengertian, bantuan, bimbingan, dan do’anya.
Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat.
13. Terima kasih untuk para sahabat, teman dan adik-adik peneliti yang selalu
mendukung, memberi motivasi, Nani, S.Psi Hanifa, Feby, Astuti, bang
Adha, S.Psi Pijer, Molly, Elma, Yurnelis, S.Pd, Rose, Ningsih, Emol, Tika,
Ratna, Latifah, S.Psi Mira, Julisman, Dera, (Almh) Teman-teman peneliti
di kelas C Tri, S.Psi Darma, S.Psi Tika, S.Psi Anggun, Ella, S.Psi Ical,
Melva, Elik, Syikin, Opii, Laila, Dedi, Dika, S.Psi Yusuf, Iqbal, S.Psi
Yasser, Vebrian, S.Psi Dayat.
Peneliti menyadari bahwa walaupun skripsi ini dibuat dengan sepenuh
usaha, namun masih terdapat kekurangan yang menyertainya. Maka peneliti
dengan lapang dada menerima adanya kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata
peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan
siapapun yang membacanya. Amin.

Pekanbaru, November 2016
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