
 

  

 

 

 

 

 

 

PENGARUH LATIHAN SLOW DEEP BREATHING TERHADAP 

TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI  

DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG  

SEMARANG 

 

 

SKRIPSI 

Untuk memenuhi persyaratan mencapai Sarjana Keperawatan 

 

 

Oleh : 

SISWANTO 

30901201428 

 

 

 

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  

SEMARANG 

2016 



ii 
 

 



iii 
 

 

 



iv 
 

 



vii 
 

MOTTO 

 

Tanpa sebuah permulaan anda tidak akan sampai kemana-mana. 

 

Lautan yang luas dan dalam sekalipun tidak pernah menolak setetes air yang 

datang padanya. 

 

Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan, 

tetapisering kali kita terpaku lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak 

melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita. 

 

Keikhlasan mempunyai kilauan dan sinar, meskipun ribuan mata tidak 

melihatnya. 

 

Belajarlah dari kesalahan orang lain, kita tak dapat hidup cukup lama untuk 

melakukan semua kesalahan itu sendiri. 
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