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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 proposa ini saya persembahkan untuk: 

1. Bapak, ibu dan kakak saya yang tercinta dan tersayang untuk semua kasih sayang, nasehat 

dan dukunganya selama ini. 

2. Sahabat-Sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat dan motivasi. 

 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulilahirabilalamin, segala puji bagi Allah SWTyang telah memberikan rahmat, 

nikmat, dan ridhoNya, sehingga penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikanskripsi 

dengan judul“Hubungan Stigma Keluarga Terhadap Kekambuhan Pasien Gangguan Jiwa 

Di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan bimbingan dan saran yang bermanfaat 
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yang telah membantu dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 

8. 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. 

9. Keluarga hebat saya, Bapak  Kahar, Ibu Nursiti dan kakak saya yang saya cintai, yang 

senantiasa mendoakan, memberi semangat, memberikan nasehat, dan dukungan baik 

moril maupun material. 
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satu sama lain. 
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skripsi 
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besar dalam penyusunan Proposal ini. 

13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan 

dan kerjasamanya yang telah diberikan kepada peneliti. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga sangat 

membutuhkan saran dankritik demi kesempurnaannya.Peneliti berharap tugas ini nantinya dapat 

bermanfaat bagi banyak pihak. 
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