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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Gambaran Kecerdasan Emosi Pada Family Caregiver Dengan Skizofrenia” 

kecerdasan emosi setiap orang memiliki dinamika yang menarik dan melalui 

skripsi ini peneliti berharap para pembaca dapat memperoleh insight 

(pemahaman) dalam kecerdasan emosi pada Caregiver Skizofrenia. 

 Peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak dapat 

terwujud tanpa bantuan serta dukungan yang begitu besar dari berbagai pihak baik 

langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, peneliti ingin 

mengucapkan terimakasih serta apresiasi yang sebesar-besar nya kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa ada berkat dan petunjukNya membuat peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Tika Bisono, M. Psi, Psikolog selaku dosen pembimbing yang sangat 

sabar dan ikhlas memberikan arahan serta masukan yang sangat 

berguna untuk keberhasilan dari penelitian. Yang tidak lelah dan mau 

menyediakan waktu dalam memotivasi dan memberikan saran tanpa 

bosan kepada peneliti. Terimakasih telah menjadi pembimbing yang 

luar biasa. 

3. Kepada seluruh Dosen tercinta Fakultas Psikologi Universitas Mercu 

Buana. 

4. Kedua orang tua penelitidan keluarga besar yang telah banyak 

membantu dan mendoakan peniliti. 

5. Teruntuk sahabat dan teman-teman tersayang yang memberikan 

semangat serta dukungan nya kepada saya Emanuela Filling, Shintia 

Wijaya, Nurafifah Amalia, Reiva, Gita Cendana Putri, Marlia Ulfa, 

Dwi Halimah, Astie, Ratih terimakasih untuk semangat dan saran yang 

diberikan 

6. Untuk yang terkasih Simon Verhaeghe terimakasih sudah meluangkan 

banyak waktu dan pikiran untuk mendorong saya mengerjakan tugas 
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akhir ini. Agar dapat menyelesaikan nya dengan waktu yang 

diharapkan. 

7. Kepada seluruh teman-teman psikologi 2013 sebagai keluarga besar 

Psikologi yang memberikan banyak pengalaman dan warna baru pada 

masa pendidikan saya. 

8. Dan kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak telah 

membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini  yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu. Skripsi tidak luput dari kekurangan dan 

juga keterbatasan oleh karena itu peneliti akan sangat berterima kasih 

apabila ada yang ingin memberikan saran dan kritik yang sifat nya 

membangun. Semoga penelitian ini akan bermanfaat kepada seluruh 

pihak yang membutuhkan nya. 

 

        Jakarta, 4 Oktober 2018 

Peneliti, 

 

 

Elia Yuliati 
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LEMBAR DEDIKASI 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat Nya yang 

melimpah, kesehatan, umur panjang, cinta, dan karunia nya sehingga saya mampu 

menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekurangan yang saya miliki, dengan 

rasa syukur saya ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang 

telah memberikan semangat di hidup saya terutama pada masa saya 

menyelesaikan tugas akhir. Karena Engkau mengirimkan orang- orang yang saya 

kasihi dan mengasihi saya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. 

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang saya cintai dan 

sayangi. 

Untuk kedua orang tua saya ayah dan almarhum ibu yang penuh 

pengorbanan untuk membesarkan saya, ibu yang telah berkorban nyawa demi 

melahirkan saya. Ayah yang bekerja keras untuk membiayai pendidikan anak nya 

ini. Namun ini semua belum mampu menggantikan pengorbanan yang telah kalian 

berikan. Terimakasih untuk ayah tercinta ( Ho Heng Tjai) dan ibu (Rusmiati) 

tanpa pengorbanan yang begitu besar dari kalian saya tidak akan ada disini. Dan 

tidak mungkin ada dunia. Karya ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu 

tercinta, saya tidak akan pernah lupa begitu besar pengorbanan dan harapan nya 

untuk anak mu ini. Berikan aku restu mu agar dapat menggapai cita-citaku untuk 

membanggakan dan membahagiakan kalian. 

Terimakasih kepada almarhum kakek (Kang Tjoe Ming) dan almarhum 

nenek (Ho Hwan Lan) kasih sayang yang begitu besar telah membuat saya 

tumbuh dewasa sampai saat ini mengajarkan saya megenai arti cinta dan kasih 

sayang. Mengajarkan saya arti perjuangan hidup. Membuat saya menjadi kuat 

saya saat saya lelah. Memberikan saya kesempatan merasakan cinta seorang ibu 

kepada anak nya. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk kakek dan nenek 

tercinta yang begitu besar harapan nya untuk saya dapat sukses menyelesaikan 

pendidikan saya.  

Kepada bibi tercinta (Melina) yang selalu ada di samping saya, 

mengajarkan saya banyak hal. Mendidik saya menjadi anak yang mandiri, 

mengajarkan saya bagaimana berkerja mengenalkan saya dunia bisnis sehingga 

saya mampu untuk meringkan beban orang tua saya. Bibi yang bemberikan 
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dukungan sepenuhnya dengan segala hal yang saya kerjakan. Seorang panutan 

yang telah memotivasi saya menjadi pribadi yang pantang menyerah, dan menjadi 

sosok yang telah menggantikan figur seorang ibu, kakak, dan sahabat. Yang telah 

memberikan saya kesempatan merasakan cinta seorang ibu.  

Terimakasih untuk sahabat-sahabat tercinta yang ada saat saya terjatuh dan 

menguatkan saya di saat saya mengalami kesulitan. Emanuela Filling sahabat 

terbaik yang selalu mengingatkan saya untuk fokus terhadap tugas akhir saya. 

Yang selalu sabar dan setia menjadi pendengar saya terhadap keluh kesa yang 

saya alami. Shintia Wijaya teman satu perjuangan yang telah memberikan warna 

sendiri dalam masa pendidikan saya di universitas. Hadir dalam suka-duka saya, 

menghibur saat saya duka dan menjadi semangat dalam hari-hari saya dalam 

menempuh pendidikan. 

Dan untuk kekasihku (Simon Verhaeghe) terimakasih atas waktu dan 

kasih sayang serta semangat yang tiada henti nya untuk saya dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini. Yang tidak pernah lelah dan henti mengingatkan saya untuk dapat 

menyelesaikan nya tepat waktu. Menghibur dan membahagiakan saya setiap saat. 

Terimakasih atas perhatian dan kesabaran nya yang menjadi bahagia saya. 

Semoga kelak kita dapat meraih kesuksesan bersama dalam hidup.  

Yang terkasih peliharaan kecil ku (Sya sya) terimakasih ada disetiap 

saatku menjadi penyemangat  kecil dan  membuat aku tersenyum dengan tingkah 

manja dan lucu mu. Dan akhir nya kini saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

tak lepas karna tingkah mu yang menghibur sehingga menghilangkan kejenuhan 

saya setiap saat. 

Kepada dua teman saya Sekar dan Eliza yang turut memberi semangat dan 

mendukung saya. Dan kepada Ratih dan Asti yang mendukung saya sepenuh nya 

dan memberikan masukan-masukan mengenai penelitian yang saya lakukan. Dan 

menjadi teman dalam berdiskusi selama proses penelitian. 

Jakarta, 4 Oktober 2018 

 Peneliti 

  

 

 Elia Yuliati 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




