STUDI DESKRIPTIF KEPUASAN HIDUP LANSIA
DI PANTI PELAYANAN LANSIA CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

Skripsi
Untuk memenuhi persyaratan mencapai Sarjana Keperawatan

Oleh :
MUHAMAD DWI NUR INTAN
NIM. 30901401828

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019

STUDI DESKRIPTIF KEPUASAN HIDUP LANSIA
DI PANTI PELAYANAN LANSIA CEPIRING
KABUPATEN KENDAL

Skripsi
Untuk memenuhi persyaratan mencapai Sarjana Keperawatan

Oleh :
MUHAMAD DWI NUR INTAN
NIM. 30901401828

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019

ii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Haryanti, menyatakan bahwa
skripsi dengan judul : “ STUDI DESKRIPTIF KEPUASAN HIDUP LANSIA DI
PANTI PELAYANAN LANSIA CEPIRING KABUPATEN KENDAL ”, adalah
hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang
lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian
kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari
penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau
tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya
ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.
Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut
di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi
yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti
bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolaholah hasil pemikiran saya sendir, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh
universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Februari 2019
Yang membuat pernyataan,

MUHAMAD DWI NUR INTAN
NIM : 30901401828
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MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika
kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri…”
(QS. Al- Isra’:7)
“Jangan bingung dengan kepribadianku dan sikapku, kepribadianku adalah aku dan
sikapku tergantung sikap kamu”
(Muhamad Dwi Nur Intan)
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Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH SWT , berkat dan rahmat serta
hidayah yang diberikan-Nya hinga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku
pada orang-orang tersayang:
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memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda
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My lovely ( Haryanti ) yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan
dukungan, Doa serta rasa sayang dan cintanya yang begitu indah buatku.
Sahabat seperjuanganku (Danang Wanda P, S.Kep, G.T Widyo, S.Kep, Wisnu
Kusuma P, S.Kep) terima kasih selalu memberi semangat dan dukungan serta
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