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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-

Nya penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Hubungan Dukungan 

Sosial dan Efikasi Diri dengan Konflik Peran Ganda pada Single Parent”. Shalawat 

beriringkan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang 

telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan 

ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana Psikologi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan 

perbaikan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skipsi ini. Penyelesaian skripsi 

ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari semua pihak. 

Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Dr. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA., selaku Wakil Dekan I, Dr. Zulhiddah, 

M.Pd., selaku Wakil Dekan II, dan Dra. Nurhasnawati, M.Pd., selaku Wakil 

Dekan III Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. 

4. Ibu Eka Fitriyani, M.Psi., Psikolog selaku pembimbing akademik yang selalu 

meluangkan waktu, memberikan nasihat-nasihat serta motivasi kepada kami 

mahasiswa-mahasiswi bimbingannya. 

5. Ibu Indah Puji Ratnani, S.Psi., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi, yang 

penuh kesabaran telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Terima kasih atas segala masukan, kritikan, waktu, tenaga, dan 

pikiran yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi. 

6. Ibu Desma Husni., M.A., Psikolog selaku dosen penguji 1 yang telah 

meluangkan waktunya dan mamberikan masukan-masukan kepada penulis agar 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

7. Ibu Anggia Kargenti Evanurul Marettih, S.Psi., M.Si. selaku dosen penguji 2 

yang telah meluangkan waktunya dan mamberikan masukan-masukan kepada 

penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

8. 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. 

9. Seluruh Staf Kepegawaian Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yang telah membantu baik selama masa perkuliahan maupun 

dalam penyelesaian skripsi. 
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10. Seluruh pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Rokan Hilir terutama ibu Atik selaku sekretaris di Disduk Kab. Rokan Hilir 

yang telah memberi dukungan dan membantu peneliti dalam dalam pencarian 

data untuk melengkapi penelitian ini. 

11. Ayahanda tercinta Rustam dan Ibunda terkasih Aisyah yang aku sayangi dan 

aku banggakan, terima kasih karena selalu berusaha menjadi orang tua yang 

terbaik untuk kami serta menjadi malaikat untuk kami. Terima kasih telah 

menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah siang dan malam tanpa 

mengenal lelah, terima kasih karena selalu menjadi sahabat dan orang tua yang 

baik buat kami anak-anakmu. 

12. Adindaku Susilawati dan Adindaku Jufriayanto yang sangat aku sayangi terima 

kasih atas kepercayaan, dukungan, dan segenap doa yang telah diberikan 

sehingga menjadi motivasi yang tak ternilai bagi peneliti dalam penyusunan 

skripsi ini. 

13. Seluruh subjek dalam penelitian ini single parent yang berdomisili di 

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terima kasih karena telah bersedia 

meluangkan waktu dan bersedia mengisi skala penelitian. 

14. Sahabat-sahabatku tercinta, Tifotku (Latifah Hanum) dan Behku (Husnil 

Fadhilah), terima kasih karena selalu setia dan bersedia mendampingi serta 

mendengarkan keluh kesah peneliti dan membantu peneliti dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. Terima kasih karena selalu dan tidak pernah bosan 

memberikan motivasi yang itu itu saja, demi kesuksesan peneliti. Terima kasih 

sahabat terhebat. 
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15. Teman-teman yang super kocak, Nova Selfiani, M. Taufikkurrahman, Firman 
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17. Seluruh teman dan kerabat yang telah banyak membantu dan senantiasa 

bersama peneliti, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan. Kalian 

salah satu alasan dan doa untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. 

Semoga Allah Subhanahu wa ta’ala membalas segala kebaikan atas amal baik 

yang telah diberikan kepada peneliti selama ini. Peneliti berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. 
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