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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu 

Alhamdulillah, segalapuji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat beriring salam tak lupa pula 

kita ucapkan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad SWA, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gambaran Kesehatan Mental 

Pengguna Media Sosial pada Remaja”. Skripsi ini dibuat guna mendapatkan 

syarat gelar sarjana Psikologi Universitas Islam Riau.  

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 

dorongan, semangat, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari pihak manapun. 

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dari 

pihak manapun. 

1. Bapak Yanwar Arief M.Psi Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Riau. 

2. Ibu Lisfarika Napitupulu, M.Psi., Psikolog selaku pembimbing I, yang 

telah membimbing,memberikan ilmu dan mengarahkan dalam proses 

skipsi ini, dan selalu mendorong, memotivasi dan memberi dukungan 

kepada saya. 

3. Ibu Tengku Nila Fadhlia, Mp.Psi., Psikolog selaku pembimbing II,  yang 

selalu memberikan saran dan arahan terhadap proses pembuatan skripsi 

ini, terima kasih telah menyisihkan waktu, semangat dan kepercayaan 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Terimakasih kepada orang tuaku H. Zaidir Al Baiza, SH, MH dan Hj. 

Yulmiati yang tiada hentinya berdoa buat kelancaran disetiap segala 

urusan termasuk skripsi ini, dan selalu mencurahkan kasih sayang serta 

memberikan dukungan sehingga mampu menyelesaikan studi di Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Riau.  

5. Terima kasih juga untuk abang, kakak ipar dan adikku tersayang Briptu 

Boyke Yuliza Pratama, Arini Desmarinda, S.Pd dan adik bungsuku yang 

pembangkang Rizki Ananda yang selalu memberikan dorongan dan 

dukungan serta membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. 

6. Terimakasih pada keluarga besar Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Riau, pihak dekan, dosen-dosen, karyawan dan seluruh sivitas  akademik 

yang telah banyak membantu dalam kelancaran studi hingga penyelesaian 

skripsi ini. 

7. Terimakasih kepada Aprilla Shinta, sahabat karibku yang luar biasa Nia 

Rahmadani, S.Psi, Putri Eka D S.Psi, Nella Septariani S.Psi yang 

senantiasa menemani mengerjakan skripsi mulai dari proposal hingga 

terbentuknya skripsi ini, mencurahkan segala ilmunya dan selalu 

memberikan support, tiada kata yang dapat mendeskripsikan rasa haru 

yang tiada batas. Semoga kita di ridhoi oleh Allah. 

8. Terimakasih kepada sahabat dan adikku Annisa Surya Gusti, Widi Pratiwi 

R, S.Psi, Dina Puspita Surya, yang selama ini berjuang bersama-sama 

dalam menyelesaikan skripsi dan saling memotivasi serta bertahan 

terhadap satu sama lain. 
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9. Terimakasih kepada inshaallah menjadi calonku Ardhi, A.Ma PKB, yang 

selama ini selalu memberi support, menemani hingga skripsi ini selesai, 

tiada kata yang dapat mendeskripsikan rasa ini, semoga kita di ridhoi oleh 

Allah. 

10. Terimakasih kepada teman-teman psikologi angkatan  yang masih 

berjuang menyelesaikan skripsi ini, dan teman teman lainnya yang telah 

lulus menyandang gelar S.Psi duluan yang selalu memberi support untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam proses skripsi yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mambangun dari 

semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.  

   

Pekanbaru, 1 September  201 

 

Putri Oktaviani 

 

 


