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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang senantiasa 

menganugerahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka 

menyelesaikan karya skripsi dengan judul “Hubungan Antara Religiusitas Dengan 

Self Control Pada Remaja Di Daerah Cilincing Jakarta Utara”. Karya skripsi ini 

disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Psikologi (S.Psi) pada program studi Psikologi di Universitas Mercu Buana Jakarta.   

 Dalam menyusun skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan 

dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu 

terselesaikannya skripsi penulis dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan banyak nikmat dan 

memberi banyak kemudahan dalam hidup ini 

2. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk ajaran dan tuntunannya 

dalam menjalankan kehidupan. 

3. Bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi 

yang sangat banyak sehingga bisa menyelesaikan kuliah ini. 

4. A Nurul dan Alfin serta keluarga besar lainnya yang telah membantu dan 

mendukung selama ini.  

5. Bapak Dana Riksa Buana S.Psi, MA yang telah memberikan bimbingan serta 

bantuannya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

6. Herwanto,S.Psi yang telah memberikan motivasi, arahan, dukungan serta 

materi sehingga bisa menyelesaikan kuliah ini. 

7. Saudara dan sahabat-sahabatku terutama Sahabat Islami, angkatan 25 Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana Menteng, GSM, Team Jalan-Jalan Men 

dan semua teman-teman yang belum disebutkan yang telah banyak 
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memberikan bantuan dan dukungan moral untuk terus menyelesaikan tugas 

akhir ini.  

8. Eqi, Irna, Reza, Sefti, Nisa Cabe, Ardi, Aris yang telah memberi warna 

selama kuliah. 

9. Ibu Mega Afritas Sayu selaku SPV yang telah memberikan semangat dan 

mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  

10. Mafika Sari Anggriani yang selalu memberi semangat dan dukungannya 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta yang 

telah memberikan ilmu dan manfaat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. Semoga menjadi pahala jariyah yang tidak pernah terputus bagi 

kalian, Aamiin. 

 Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas kebaikan dan selalu 

mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Aamiin. 

 

        Jakarta, 31 Juli 2018 

 

 

          Miril Apriansyah 
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