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KATA PENGANTAR 

 

 Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan antara kecerdasan emosional 

dengan perilaku konsumtif remaja” yang merupakan persyaratan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pada Jurusan Ilmu 

Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. 

 Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan penulis dalam 

penelitian ini, menyebabkan penulis sering menghadapi kesulitan. Skripsi ini tidak 

akan dapat terwujud dengan baik jika tanpa adanya bimbingan, dorongan, saran 

dan bantuan dari semua pihak yang turut membantu. Berdasarkan hal tersebut, 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus 

dan sebesar-besarnya kepada:  

1. Dra. Metty Muhariati, M.M. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas 

Teknik, Universitas Negeri Jakarta. 

2. Dra. Uswatun Hasanah M.Si, selaku Penasehat Akademik sekaligus sebagai 

yang selalu senantiasa memberikan semangat dan masukan. 

3. Dr. Sitti Nursetiawati, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang selalu 

memberikan waktu disela-sela kesibukan tetapi menyempatkan untuk 

memberikan bimbingan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. 

4. Guspri Devi A, S.Pd, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh 

kesabaran selalu membimbing dan memberi semangat kepada penulis 

sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

5. Teristimewa Papa dan Mama yang selalu memdoakan tanpa henti, 

memberikan semangat serta dukungan tanpa kenal lelah. Skripsi ini adalah 

sebuah dedikasi sederhana dari ananda untuk dapat membanggakan Mama 

dan Papa tercinta. 

6. Adikku tersayang Kurniati Wijayaningrum, yang telah membantu 

menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segala pengorbanan dan 
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dukungan yang telah diberikan. Serta keluarga besar yang turut memberikan 

doa dan dukungan kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini. 

7. Teman pembimbing penulis yang selalu memberikan bantuan, masukan serta 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, Risa Rizkiani, Rafika Nur 

Camelia, Widian Rahayu, Usfatun Juliana, Preista Agiani, Novia Maya, 

Meiyevi Siska, Tari Muhdarmaniza, Puput Tiara, Andini Cahyati, Ka Arif 

dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

8. Serta teman seperjuangan Nur Rahma Warni, Dianita Rosadi, Atik Fauziah, 

Tri Lasmi Mawar, Ayu Harakita, Yanti Margareta, Wulan Kusuma Wardani, 

Eko Gusti, Annisa Puspanita, Arinda Putri serta seluruh teman PKK 2011 dan 

2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas segala 

bantuan dan dukungan yang telah diberikan hingga akhir. 

9. Teman jauh yang selalu memberikan semangat, support dan doa yang tiada 

henti dan selalu setia menghibur. 

Terima kasih kepada keluarga besar SMK Negeri 6  Jakarta atas bantuan 

dan kerjasamanya. Semoga segala kebaikan, keikhlasan, kesabaran, do’a dan 

bantuan yang diberikan kepada penulis akan mendapat balasan yang berlipat 

ganda dari ALLAH SWT. Amin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, untuk itu penulis 

mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari isi maupun 

tulisan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang 

membacanya. 
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