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terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada berbagai pihak yang telah membantu 
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5. Para Caregiver ODS di Rumah Sakit Jiwa “X” yang sudah bersedia meluangkan 

waktunya untuk berpartisipasi dalam tugas akhir ini dengan mengisi kuesioner yang 

disusun oleh peneliti. 

6. Kedua orang tua peneliti yang selalu mendoakan, dan menjadi motivasi terbesar bagi 

peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini.  
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membantu dan mungkin namanya tidak disebutkan. Terimakasih yang sebesar-besarnya 

karena telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir  ini. Semoga penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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