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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat,
karuniah dan ridho-Nya. sehingga penyusunan telah diberikan kesempatan untuk
menyelesaikan karnya tulis ilmiah yang berjudul “ Penerapan Terapi Spiritual
Dzikir Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Lansia di rumah pelayanan sosial
lanjut usia di pucang gading semarang” .
Penyusunan karya tulis ilmiah ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan
pendidikan gelar Amd.kep diprogam studi D3 keperawatan fakultas ilmu
keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan mendapatkan
banyak bimbingan dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, sehingga
penyusuna karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang di
rencanakan untuk itu pada kesempatan ini penulisan ingin meyampaikan
terimakasih pada:
1. Ir. H. Prabowo Setiawan, MT., Ph D, rektor Universitas Islam Sultan
Agung
2. Iwan Ardian, SKM. ,M.Kep. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Islam Sultan Agung. Serta selaku pembimbing karya tulis
ilmiah saya yang telah sabar dan selalu meluangkan waktu serta tenaganya
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dalam memberikan bimbingan dan memberikan ilmu serta nasehat
bermanfaat dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
3. Ns. Muh. Abdurrouf, M.Kep selaku Kaprodi D3 Keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung.
4. Hj. Wahyu Endang Setyowati, S.KM., M.Kep selaku dosen wali saya D3
keperawatan yang salalu mendengarkan keluh kesah dan banyak
memberikan banyak saran dan motifasi.
5. Seluruh dosen pengajar dan staff Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta
bantuan kepada penulis selama studi.
6. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Masrokan dan Ibu Sulasih
yang telah senantisa mendoakan, menyayangi, motivasi, dan semua yang
di curahkan kepadaku dengan segenap kasih sayangnya, dan tidak pernah
mengeluh sama sekali menghadapi saya dan pengorbanan baik segi moril
maupun materi, karena berkat beliau karya tulis ilmiah ini dapat
terselesaikan.
7. Adek yang tersayang W Ridho Pinangsang yang selalu menemani saya
saat di rumah dan salalu memberi motivasi, semangat dan doa, sehingga
karya tulis ilmiah terselesaikan.
8. Beloved Lu’luil maknun who really motivated me, mendukung,
membantu, dan berbagi suka duka dalam menyusun karya tulis ilmiah.
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9. Teman-teman terbaikku Dian, Binar, Hana, Budi dan Ponco yang selalu
mendukung dan membantu menyemangati menyelesaikan karya tulis
ilmiah ini.
10. Teman seperjuangan D3 Kerawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula
2016 yang selalu mendukung, menyemangati serta tak lelah berjuang
bersama
11. Semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu atas bantuan dan
kerja samanya yang diberikan dalam penulisan karya tulis ilmiah.
Meskipun sudah terselesaikan, penulis karya tulis ilmiah ini masih banyak
terdapat kekurangan. Sehingga sangat besar harapankan kritik dan saran
yang kronstruktif demi kesempurnaanya. Penulis berharap karya tulis
ilmiah ini bermanfaat bagi banyak orang.

Semarang, 13 Maret 2019
Penulis

(Afifuddin )
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