KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji beserta syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul

“Gambaran Dukungan Keluarga Terhadap Kesembuhan

Passien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Aceh”. Shalawat beriring salam
selalu mengiringi keharibaan Rasulullah Muhammad SAW yang telah
memberikan cahaya kepada dunia dengan ilmu pengetahuan.
Skripsi ini merupakan syarat
Psikologi di Fakultas

untuk memperoleh gelar Sarjana

Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Selama

penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang sangat membantu, membimbing serta
mendoakan penulis dalam berbagai hal, penulis mengucapkan rasa terima kasih
dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:
1. Bapak Barmawi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas
Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Hanna Amalia, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku dosen pembimbing
pertama, terimakasih untuk ibu yang selama ini telah sudi membimbing,
mengarahkan dan selalu siap direpotkan kapan saja sehingga saya dapat
menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Ibu Syarifah Zainab, S.Psi., M.Si selaku dosen pembimbing kedua, terima
kasih untuk ibu yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan dan
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tidak pernah memberikan batasan waktu untuk bimbingan sehingga saya
dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Terimakasih untuk kedua orang tua, Bapak Mahmudin dan Mamak Titi
Fatimah yang selalu mendoakan yang terbaik, yang selalu berjuang untuk
anak-anaknya, mengeluarkan cucuran keringat agar saya bisa bersekolah
dan sukses.
5. Terimakasih kepada Abang Muhidin yang telah memberikan dukungan
bukan hanya pada saat menyeselaikan skripsi, tetapi dalam kehidupan
yang selalu memberikan nasihat.
6. Terimakasih kepada Teteh Eni Andriani yang telah menjadi ibu kedua
untuk saya, yang selalu memberikan dorongan untuk terus bekerja keras
agar dapat menjadi orang yang berguna.
7. Terimakasih kepada adik saya Muhammad Abdul Aziz yang menjadi
semangat dalam menyelesaikan skripsi dan semoga menjadi anak yang
soleh dan berbakti kepada kedua orang tua.
8. Terimakasih untuk Raihan Junida yang selalu memberikan motivasi baik
dalam menyeselesaikan skripsi dan memberikan pandangan dari sudut
yang berbeda-beda.
9. Terimakasih kepada Irza Saputra, Muhammad Ikram, Ruhmi, Cut Nur
Marlia, dan Khasfillah Khasfillah Hasyfhi yang sudah menjadi sahabat
kurang lebih 4 tahun, banyak sekali suka dan duka yang sudah dilewati.
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10. Serta sahabat lama saya dari sekolah menengah pertama sampai sekarang
Bagus Afreza, Putra Noza, Andika Supirman, dan Rizki Al-Fauzi.
Namun tidak terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya
bahwa ada kekurangan baik dari segi penulisan bahasa maupun segi lainya. Oleh
karena itu dengan lapang dada penulis mengizinkan bagi pembaca yang ingin
memberi saran dan kritik kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaikinya.
Akhirnya, penulis berdoa agar penelitian ini dapat bermanfaat dan
memberikan inspirasi terhadap pembaca.
Wassalam

Banda Aceh, 24 Agustus 2020
Iyad Muhayad
1609110031
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