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LEMBAR PERSETUJUAN
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HALAMAN PENGESAHAN
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MOTTO

Sesuatu akan menjadi kebanggan
Jika sesuatu itu dikerjakan
Dan bukan hanya dipikiran
Sebuah cita – cita akan menjadi kesuksesan
Jika kita awali dengan bekerja keras untuk mencapainya
Bukan hanya menjadi impian
“Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan”
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahNya, sehingga penulis telah diberi
kesempatan untuk menyelesaikan skripsi penelitian tentang hubungan dukungan
informasional keluarga terhadap kekambuhan hipertensi pada lansia di kampung
Tenggang Kaligawe Semarang. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis
menyadari sepenuhnya dalam menyelesaikan Skripsi ini masih

terdapat

kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dalam penelitian ini. Dalam
menyelesaikan skripsi ini penulis banyak membutuhkan bantuan dan motivasi dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada :
1.

Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT. PhD, 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. Hj. Tutik Rahayu, M.Kep, Sp.Kep.Mat., selaku Ketua Progam Studi S1
Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung
Semarang
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4.

Ns Hj Sri Wahyuni S.kep, Sp.kep, Mat selaku Pembimbing I yang senantiasa
memberikan ilmu, bimbingan, arahan, nasehat dan motivasi yang sangat
berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5.

Ns. Hernandia Distinarista, M . Kep Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Pembimbing II yang senantisa
memberikan ilmu, bimbingan, arahan, nasehat, dan motivasi yang sangat
berharga dalam penyusunan skripsi ini.

6.

Seluruh Dosen Pengajar dan Staf FIK UNISSULA yang telah memberikan
bekal ilmu dan pengetahuan serta bantuan kepada penulis.

7.

Kepala ketua Posyandu Kampung Tenggang Kaligawe Semarang, yang telah
bersedia menjadi responden dan sumber informasi selama penelitian
berlangsung.

8.

Kedua orang tua saya yang hebat, Ibu, Bapak yang saya cintai, terimaksih
untuk dukungan, semangat, nasehat, waktu, biaya, dan semua yang telah
dicurahkan pada saya dengan segenap kasih sayang memberikan ilmu, do’a
dan bantuan moral dan material.

9.

Teman-teman S1 keperawatan angkatan 2015 yang telah berbagi ilmu dan
pengalamannya, yang saling membantu, mendukung, menyemangati serta
tidak lelah untuk berjuang bersama terutama untuk Putri, Zulfa, Een ,Dewi
dan teman sebimbingn Riki, Tiar, Maesa Semua pihak yang tidak dapat
dituliskan satu per satu, atas bantuan dan kerjasama yang diberikan dalam
penyusunan skripsi ini.
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10. Sahabat-sahabat BEM S1 Keperawatan, terutama BEM angkatan 2015 yang
selalu memberikan semangat, dukungan serta perhatian selama menyusun
sekripsi.
11. Terimakasih Tommy setyawan Turino beserta keluarga yang selalu memberi
dukungan dan semangat ketika saya merasa malas dan lelah untuk
mengerjakan skipsi.
12. Terimakasih saya ucapkan kepada sahabat sahabatku endah, Riki,
Azizah,Tiar,dewi yang selalu mensuport saya dari jauh.
13. Teman teman tim paduan suara Rufaida Choir FIK UNISSULA yang selalu
menyemangati saya.
14. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per satu, atas bantuan dan
kerjasama yang diberikan dalam penyusunan proposal ini.Penulis menyadari
sepenuhnya bahwa proposal ini tidak lepas dari kekurangan, oleh karena itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari rekanrekan semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang 8 Februari 2019
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