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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta

karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Makna

Hidup pada Remaja Akhir Korban Perceraian”. Sholawat dan salam semoga

senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan

kebenaran dan menuntun manusia menuju tali agama Allah SWT yang mulia.

Peneliti menyadari bahwa selama proses penyelesaian skripsi ini masih

banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik

dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, bantuan serta bimbingan dari

berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini

dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H.

Munzir Hitami, M.A beserta jajarannya.

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

UIN SUSKA Riau dan Penguji II.

3. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, selaku Wakil DekanI.

4. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc. MA, selaku Wakil Dekan II.

5. Bapak Dr. Nurfaizal, M.A, selaku Wakil Dekan III.
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6. Bapak Drs. Cipto Hadi, M.Pd selaku Penasehat Akademik yang telah menjadi

orangtua penulis di bangku perkuliahan, terimakasih sudah membimbing

penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan pendidikan di Fakultas

Psikologi UIN Suska.

7. Ibu Hirmaningsih, S.Psi.,M.Psi, Psikolog selaku pembimbing skripsi. Peneliti

mengucapkan terimakasih atas kesediaannya dalam meluangkan waktunya,

memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga penulis

bisa menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Drs. Mukhlis, M.Si selaku penguji I peneliti ucapkan terimakasih atas

masukan dan saran yang sangat besar terhadap terhadap kesempurnaan skripsi

ini hingga menjadi lebih baik.

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas

tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmunya dalam

perkuliahan. Tanpa Bapak dan Ibu kami tidak akan seperti sekarang ini.

10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau yang telah membantu baik selama masa perkuliahan

maupun dalam penyelesaian skripsi.

11. Terimakasih peneliti ucapkan kepada EL, MT, dan AS yang telah bersedia

menjadi responden penelitian. Semoga Allah membalas semua kebaikan

saudara/I.

12. Terimakasih untuk Ibunda tercinta yang tidak pernah putus asa dan selalu

sabar dalam memberikan support kepada peneliti dari awal perkuliahan hingga

sekarang ini.



viii

13. Untuk kakakku tercinta (Kak Iwit) yang tidak pernah lupa menasehati tentang

perkembangan skripsi peneliti walaupun kadang sering marah-marah,

terimakasih kakakku yang cantik.

14. Untuk abang-abangku tersayang (Bang Firman, bang Budi, bang Ronal, bang

Iwan) terimakasih telah banyak memberikan motivasi, support, dan bantuan

lainnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

15. Untuk adik-adikku (Rahmat dan Aldi) yang turut membantu memberikan

semangat kepada kakak. Terimakasih adik-adikku tersayang.

16. Kepada Suci Putri Ananda S.Pd, terimakasih telah menjadi sahabat yang setia,

yang bisa menjadi teman berbagi suka maupun duka yang selalu memberikan

dukungan dan support dalam keadaan apapun, walaupun berjauhan tetap

menjadi yang terbaik.

17. Kepada Dedek Safitri, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus saudara

bagi peneliti, yang selalu memperhatikan kesehatan dan perkembangan skripsi

ini.

18. Kepada Jasmine Company (Kartini Nirmalasari (you’re the second mommy

for me), Tri Suprihatin, S.Psi, Ratna “Hana Shi”, Febby Febryani) yang telah

menjadi saudara bagi peneliti.

19. Teman-teman dikelas D angkatan 2012, terkhusus untuk Rivi, Latipah, Umi,

dan Vidya terimakasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi dalam suka

dan duka, serta Rizka dan teman-teman seangkatan yang tidak dapat peneliti

sebutkan satu persatu
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20. Teman-teman KKN angkatan XXXIX Desa Koto Kombu (Missy Fillya Eka

P.Z, S.Psi, ante Zila, Icha, Rahma, Ana, Indra, Refki, Putra, Frantama, Faisal,

Herry) yang telah mengukir kenangan pahit untuk dikenang tapi sulit

dilupakan.

21. Semua pihak-pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas dukungan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi

ini.

Semoga segala bantuan dan kemurahan hati semuanya mendapatkan

berkah dari Allah SWT. Akhirnya kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi

mendekati kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat pada umumnya dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan

ilmu di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

khususnya dan ilmu umum secara keseluruhan.

Pekanbaru, 01 Mei 2017

Peneliti


