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MOTTO

1. Hidup Adalah Kumpulan Keyakinan Dan Perjuangan.
2. Dalam Setiap Peristiwa, Hikmah Itu Selalu Ada
3. Never Trouble about Trouble Until Trouble Troubles You
4. Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan
penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.
5. Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah
sesuatu yang utama.
6. Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkannya.
7. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini.
8. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita melihat dan
menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain yang
telah terbuka.
9. MAN JADDA WAJADA

vi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta ridho-Nya
sehingga peneliti diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul
“Hubungan Antara Pola Asuh Permisif Orang Tua Dengan Perilaku Mengkonsumsi Alkohol
Di Desa S Kabupaten Rembang”.
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa peneliti banyak mendapatkan
saran serta bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat
terselesaikan sesuai dengan yang peneliti rencanakan. Oleh karena itu, peneliti ingin
menyampaikan banyak terimakasih kepada beberapa pihak :
1. Ir. Prabowo Setiyawan, M. T., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.
2.

Bapak Iwan Ardian, SKM., M.Kep selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.

3.

Ibu Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp. Kep. An selaku Kaprodi S1 Keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.

4.

Ns. Nopi Nur Khasanah, Sp. Kep. An selaku penguji yang telah dengan sabar
membimbing saya, memberikan masukan serta meluangkan waktu serta tenaga dalam
penyusunan skripsi ini.

5.

Ns. Kurnia Wijayanti, M.Kep selaku pembimbing I yang telah membimbing saya dengan
penuh kesabaran serta telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan
ilmu serta nasehat dalam penyusunan skripsi ini.

6.

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep. An. Selaku pembimbing II yang dengan sabar
membimbing serta meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan nasehat dan ilmu
yang bermanfaat dengan penuh kasih sayang dan perhatian.

7.

Seluruh dosen

vi

8.

pengajar dan staff Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
yeng telah memberikan ilmu serta bantuan kepada peneliti.

9.

Bapak saya yang sangat saya hormati dan cintai Bapak Sudadi dan Ibu saya yang sangat
saya sayangi dan kasihi Ibu Sumisih. Terimakasih untuk segala dukungan, kasih sayang,
motivasi, nasehat, semangat, kesabaran, biaya serta do’a yang selalu di panjatkan untuk
saya.

10. Adik saya tersayang Ahmad Dwi Khosirin yang selalu sabar dan menyemangati saya.
11. Terimakasih untuk sahabat saya “Kepala Suku” yang tiada bosannya menyemangati,
mendukung, memotivasi dan menasihati saya.
12. Terimakasih saya ucapkan untuk Kepala Desa S dan seluruh masyarakat Desa S yang
telah telah membantu saya dalam pelaksanaan penelitian.
13. Semua pihak yang tidak dapat peneliti tuliskan satu per satu, atas bantuan dan kerjasama
yang diberikan dalam penelitian ini.
Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih membutuhkan kritik
serta saran demi kesempurnaannya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan
banyak manfaat bagi banyak pihak.
Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh seluruh pihak mendapatkan
keberkahan dari Allah SWT.
Terimakasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, Januari 2019
Peneliti
Sholihatul Fuadah
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