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Asalamualaikum, wr.wb 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT, yang senantiasa memberkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan 

atas izin-Nyalah sehingga penulis dapat menyesuaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Hubungan Dukungan Sosial Dengan Efikasi Diri Pada Mahasiswa 

Baru”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar 

sarjana program studi strara 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Psikologi Universitas 

Islam Riau. 
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tidak langsung . Pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.,L selaku Rektor Universitas 
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penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini 



4. Ibu dr. Raihanatu Binqalbi Ruzain,.M.Kes selaku Dosen pembimbing II yang 

telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran , dukungan serta 

motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu Yulia Herawati,.S.Psi,.MA, Selaku ketua Program Studi Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dan 

semangat kepada saya. 

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya yang sangat 

bermanfaat bagi penulis, serta telah memberikan ilmu dan berbagai 

pengalaman selama penulis belajar di Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Riau. 

7. Segenap pengurus TU Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. 

Terimakasih atas bantuan dan pelayanan yang baik selama ini. 

8. Terimakasih kepada Ayah Jamilus, Mama Meria Tutik, dan kakak 

tercintaYolla Septiani yang tidak henti-hentinya mendoakan dan 

memberikanku semangat serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

9. Terimakasih kepada sahabatku Suci Anugrah, Wahyu Angger, Ihsan 

Yuwanda, Dwiki Rizki, Ridho Ramadhan, Reza Gesvi, Tengku Della, 

Erika Ardiana yang telah membantu dan memberikan saran dan dukungan 

serta motivasi kepada penulis. 

10. Terimakasih kepada Ali Hanafi, Syarifudin Johan, Andri, Harizon, Dina 

Puspita, Wirna, Ari Rahmadi, Annisa Rahayu, Marnaek Sinaga, dan 



teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan motivasi serta 

saran kepada penulis. 

11. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2014 yang tidak bias disebutkan 

satu-satu. Terimakasih untuk kebersamaan yang menghadirkan rasa 

kekeluargaan yang tidak terlupakan. 

12. Kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama proses 

penyelesaian skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis ucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan dan motivasinya. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
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