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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO   

 
be patient and surrender to Allah becomes the solution 

to seek peace of mind 

 

PERSEMBAHAN 

 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha 

mulia 

Barangsiapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, 
sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. (QS. Ath-

Thalaq: 3). 
Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya 

sendiri.(QS Al-Ankabut [29]: 6) 
 

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu..” (QS. 
Ali-Imron: 200) 

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS : Al-Mujadilah 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya 

yang tak pernah terputus sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

judul “Hubungan Kecerdasan Emosional Perawat Dengan Perilaku Caring 

Perawat Di RSI Sultan Agung Semarang” dalam rangka memenuhi persyaratan 

mencapai gelar Sarjana S1 Keperawatan pada program pendidikan di Fakultas 

Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa penulis mendapatkan bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan proposal skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti menyampaikan 

terimakasih kepada: 

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M. T., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

2. Iwan Ardian, SKM., M. Kep. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ns.Tutik Rahayu, M. Kep., Sp.Kep.Mat. Selaku Ka. Prodi S1 Keperawatan 

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Ns. Retno Issroviatiningrum, M.Kep., selaku pembimbing I, yang telah sabar 

dan meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, 

arahan, ilmu, nasehat, dukungan dan motivasi yang sangat berharga dalam 

penyusunan skripsi ini. 



5. Ns. Muh. Abdurrouf, M.Kep., selaku pembimbing II, yang telah sabar dan 

meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, arahan, 

ilmu, nasehat, dukungan dan motivasi yang sangat berharga dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ns. Dyah Wiji Puspitasari, M.Kep., selaku penguji saya yang telah 

memberikan nasehat, bimbingan, saran dan dukungan yang sangat berharga 

dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen pengajar dan Staff Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama menempuh studi. 

8. Orang tua saya yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, selalu 

mendukung dan mendoakan karena tanpa kalian saya bukan apa dan siapa. 

9. Adik saya yang selalu memberikan semangat dan mendukung saya untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman-teman terdekat saya (Nurul Afifah, hindina, imrucha, ina puspita, 

khuza, nova, dan alif). 

11. Seluruh rekan satu departemen manajemen risma, sindy, rantika sela, yasinta, 

alif, annisa, rida dan teman-teman lainnya yang selalu membantu dan 

mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

12. Teman-teman S1 Keperawatan angkatan 2015 yang telah berbagi ilmu dan 

pengalamannya , yang saling membantu, mendukung dan menyemangati. 

13. Sahabat-sahabat BEM S1 Keperawatan, yang selalu memberikan semangat, 

dukungan serta perhatian selama menyusun skripsi. 



14. Semua pihak yang tidak bisa penulis tuliskan satu per satu, atas bantuan dan 

kerja sama yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat membutuhkan saran dan 

kritik demi kesempurnaannya. Peneliti berharap skripsi keperawatan ini dapat 

bermanfaat bagi banyak pihak. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Semarang, 08 Februari 2019 

Penulis 

 


