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        Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah 

SWT atas seluruh karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun 

guna melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan 

program studi sarjana strata satu pada jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi 

Universitas Esa Unggul. 

       Berdasarkan persyaratan tersebut, maka penulis menyusun skripsi ini dengan 

judul ”Perbedaan Kecerdasan Emosional Istri yang Bekerja dan yang Tidak 

Bekerja”. 

       Selama penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan perhatian dan 

bantuan yang tulus pada saat mulainya penulisan hingga selesai. Untuk itu pada 

kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan sehingga 

penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, khususnya kepada : 

1. Allah S.W.T atas berkat dan bimbingannya, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang yang telah mendukung penulis 

baik dari segi moril maupun materiil dan mendoakan penulis. 



3. Ibu Sulis Mariyanti, Psi. M,si  selaku  Dekan  Fakultas Psikologi Universitas  

Esa Unggul. 

4. Ibu Winanti Siwi Respati, Psi. M,si selaku Pembimbing I yang dengan sabar   

dan teliti memberi masukan, bimbingan, dan motivasinya yang tiada henti 

setiap kali berkonsultasi sehingga karya tulis ini menjadi baik. 

5. Ibu Sri Handayani, SE. M.M selaku dosen pembimbing II yang telah               

meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, 

serta pengarahan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini 

6. Seluruh dosen Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul yang tidak dapat          

disebutkan satu persatu yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang 

sangat berguna bagi penulis. 

7. Ketua RT 01/02 Pondok Betung yang telah memberikan pengarahan, 

bantuan, bimbingan, dan penjelasan kepada penulis dalam mengumpulkan 

data-data yang dibutuhakan dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Kepada Kakak dan Sahabat  (Purbiantoro), yang selalu memberikan motivasi, 

semangat, doa dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skrispsi ini. 

9. Seluruh teman-teman di Fakultas Psikologi jurusan Psikologi angkatan 2007,  

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang telah berjuang bersama-sama 

sejak awal sampai akhir perkuliahan. Terima kasih atas semangat dan 

kebersamaanya 



10. Teman-teman kantor yang telah memberikan semangat dan doa kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

 

       Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 

itu, penulis sangat berterima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun dari 

semua pihak yang telah membaca skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua 
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