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MOTTO
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka
menyerah”

(Thomas Alva Edison)

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan
saya percaya diri saya sendiri”

(Penulis)

PERSEMBAHAN
Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberi rahmat.
Saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang selalu memberi doa
dan mendukungku:
1.

Bapak saya tercinta, yang selalu memberikan do’a, semangat dan motivasi
yang tiada hentinya dalam setiap langkahku

2.

Orang orang tersayang, Muhammad Syaiful Annas, dan teman-teman satu
bimbingan komunitas yang telah mendukung, memberi semangat dan do’a
kepada saya

3.

Keluarga besar Fakultas Ilmu Keperawatan yang telah membantu dalam
pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

4.

Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu saya
banggakan
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah

melimpahkan

rahmat

dan

karunia-Nya,

sehingga

peneliti

dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Fungsi Afektif Keluarga Dengan
Kecerdasan Emosional Remaja Di Kelurahan Genuk Sari”. Penulisan skripsi ini
dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi mahasiswa program
studi S1 Keperawatan untuk meraih gelar Sarjana Keperawatan di Universitas
Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai wujud partisipasi penelitian
dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti dapatkan selama
perkuliahan.
Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak,
sangatlah sulit untuk menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.

H. Anis Malik Thoha, Lc., M.A., 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 Kepala Prodi S1
Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.
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4.

Ns. Moch. Aspihan, M.Kep. Sp.Kep.Kom, selaku dosen pembimbing I yang
senantiasa memberikan ilmu, bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat
bermanfaat guna penyusunan proposal penelitian ini.

5.

Ns. Nutrisa Nu’im H., S.Kep, selaku dosen pembimbing II yang senantiasa
memberikan ilmu, bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat bermanfaat
guna penyusunan proposal penelitian ini.

6.

Seluruh dosen pengajar dan staff di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu
pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada peneliti.

7.

Secara khusus buat kedua orangtuaku yang tersayang yaitu Bapak Sukman
Muchtar., S.Hut, terimakasih atas segala doa, pengorbanan, serta motivasinya
dan juga mama saya (Almh) Hj.Waode Hamsinah Dangka yang sudah tenang
di sisi-Nya. I Miss You.

8.

Yang terspesial Muh. Syaiful Annas, terimakasih atas doanya, motivasi serta
dukungannya. Terimakasih juga karena selalu sabar dan setia meluangkan
waktunya untuk menemani saya menyelesaikan skripsi ini.

9.

Teman-teman keperawatan komunitas (Misna, Arum, Lutisia) dan Desi
terimakasih untuk doa, bantuan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi
ini.

10. Keluarga besar KSB Es-A yang menjadi keluarga saya selama 3 tahun berada
di Semarang, terimakasih untuk doa kalian semua.
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11. Teman-teman HAP’12 Fakultas Ilmu Keperawatan yang selalu bersama-sama
dalam segala kegiatan akademik dan sama-sama berjuang menyelesaikan
skripsi. Semoga kita semua menjadi orang sukses, Amin.
12. Teman-teman Cerdas Sultraku angkatan 2012 terima kasih untuk dukungan,
kerjasama dan semangatnya.
Dalam penyusunan penelitian ini mungkin masih jauh dari sempurna. Segala
kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh peneliti.
Peneliti berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah
membantu. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya
dalam bidang keperawatan komunitas.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang,

Maret 2016

Peneliti

Adina Adelina
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