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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

ii

HALAMAN PERSETUJUAN
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HALAMAN PENGESAHAN

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
1.

Aku adalah rumah orang sendirian, maka jadikanlah aku sebagai temanmu
yang jinak dengan memperbanyak membaca Al-Qur’an.

2.

Aku adalah rumah ular yang besar, maka bawalah penawar yaitu:
“BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIM” dan mengalirnya air mata (karena
takut kepada Allah SWT).

3.

Aku adalah rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan shalat malam.

4.

Aku adalah rumah debu, maka bawalah tikar yaitu dengan memperbanyak
amal shalih.

5.

Dan aku rumah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka perbanyaklah
diatas pangkungku dengan memperbanyak bacaan : “ LAAILAAHA
ILLALLAAHU MUHAMMADUR RASULULLAH” supaya kamu dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

PERSEMBAHAN
Dengan sepenuh hati skripsi ini saya persembahkan untuk:
1.

Bapak dan ibu dan kakak-kakak saya yang tercinta dan tersayang untuk
semua kasih sayang, nasehat dan dukunganya selama ini.

2.

Segenap keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberi dukungan.

3.

Sahabat-Sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat dan motivasi.
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulilahirabilalamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat, nikmat, dan ridhoNya, sehingga penulis telah diberi
kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan antara
dukungan keluarga dengan tingkat stres pada remaja di sma demak”.
Dalam penyusunan proposal ini, penulis ingin menyampaikan ucapan
terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan, arahan, dan
motivasi yang senantiasa diberikan selama ini, kepada :
1.

H. Anis Malik Thoha, MA, 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, S.Kep., M.Kep., Sp.Mat selaku Kaprodi S1 Keperawatan
Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4.

Ns. Hj. Dwi Heppy R, M.Kep, Sp.Kep,J. selaku pembimbing I, yang dengan
tulus dan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi
dalam penulisan skripsi ini.

5.

Ns. Wigyo Susanto M.Kep selaku pembimbing II, yang telah sabar
membimbing, memotivasi serta memberikan masukan, solusi serta saransaran kepada saya.

6.

Ns. Betie febriana M.kep. selaku penguji I yang telah memberikan masukan
serta penilaian.
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7.

Seluruh Dosen Pengajar dan staff Fakultas Ilmu keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu
pengetahuan serta dukungan kepada penulis selama menempuh studi.

8.

Kepala Sekolah SMA DEMAK yang telah memberikan izin untuk
pengambilan data dalam penyusuna skripsi ini

9.

Keluarga hebat saya, Bapak Agus Munasri, Ibu Saniah dan kakak-kakak saya
mbak nurul, mbak nur, mbak cucum, mas wahid dan kembaran saya abdur
rohman, serta adek-adek ponakanku dan mas iparku mas azis dan mas H. raffi
saya cintai, terima kasih untuk dukungan, semangat, nasehat, waktu, biaya,
dan semua yang telah dicurahkan pada saya dengan segenap kasih sayang
memberikan ilmu, do’a dan bantuan moril dan material.

10. Dan buat teman saya Ratna Fasha dwi dan Suprihatin Setyo Pamungkas
terimah kasih yang sudah memberikan semangat motivasi dan mengajarkan
saya tentang pembuatan tugas akhir ini, kalian bukan temen, tapi kalian
keluarga untuk saya.
11. Untuk teman saya Ainun Nur Khasanah teirmah kasih ya atas motivasinya
buat saya, selalu membentak saya ketika saya sedang malas konsul semoga
persahabatan kita sampai akhir hayat sukses buat kamu ya, sekali lagi terimah
kasih.
12. Dan untuk teman-teman saya khususnya departeman jiwa terimah kasih untuk
waktu yang kalian buat saya, yang mengajarkan saya dan memberikan
semangat kepada saya
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13. Teman-teman mahasiswa UNISSULA, teman-teman FIK UNISSULA
terutama S1 Ilmu Keperawatan angkatan 2014, yang tidak bisa saya sebutkan
satu persatu yang telah memberikan warna dihidup saya juga memberikan
semangat dalam menyusun skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terimah kasig
atas bantuan dan kerjasamanya yang telah diberiakn kepada peneliti.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, November 2017
Penyusun
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