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KATA PENGANTAR 

     Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang 

senantiasa telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam 

rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “Hubungan Kecanduan Gadget 

dengan Kecerdasan Emosi Pada Siswa SMP di Kecamatan Kebayoran Baru 

Jakarta Selatan”. Karya Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) pada program studi Psikologi di 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 
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berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi penulis dengan baik. 
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Fakultas Psikologi Mercu Buana Jakarta. 
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Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta.  

6. Ibu Setiawati Intan Savitri, Sp., M.Psi selaku Sekretaris Program Studi 

Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta yang terlah melancarkan segala 

proses dari pengajaran skripsi hingga pelaksanaan skripsi.  

7. Segenap dosen pengajar dan staff Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana 

Jakarta atas segala bekal, ilmu, nasihat, dan motivasi yang telah diberikan 

kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana.  

8. Ibu Popi Avati, M.Psi., Psikolog, dan Bapak Drs. S.S. Sulistiyono, M.Si. selaku 

dosen penguji dalam pelaksanaan sidang akhir.  

9. Patner Skripsi sekalaigus Teman terdekat saya Rani Widiastuti yang selalu 

memberikan kehadirannya, penyemangat hati, dan motivasi, sehingga penulis 

menyelesaikan penelitian ini dengan baik.  

10. Teman seperjuangan skripsi, Rahmat Syatra Mulo, Rani Widiastuti, Zenia Ulfi 

Lana, Ivana Racel Evrata, Cia Cintya, dan masih banyak lagi yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, terimakasih yang selalu mau berdiskusi, mengerjakan 

skripsi serta bimbingan bersama, dan saling memberi dukungan satu sama lain. 

11. Teman-teman Psikologi angkatan 2014, Khususnya Giassya Raka Pratama, dan 
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semangat serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

penelitian ini. 

12. Dan para Staf TU FEB yang sudah sabar-sabar mempertahankan Penulis untuk 

tetap magang dan menjadi bagian dari keluarga TU FEB, walaupun performa 

menurun tapi tetap mempertahankan dan memberi masukan lebih dan lebih 

lagi. 

 

     Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah 

serta taufik-Nya, Amiin. Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat dari berbagai pihak. 
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