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MOTTO HIDUP 

“ Bacalah dengan nama tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah , dan tuhanmu 

yang Maha Pemurah, yang maha mengajar dengan qalam. Dialah 

yang mengajar manusia segala bentuk diketahui’’. 

(Q.S Al’Alaq 1-5) 

 

Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang 

yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. 

(Q.S Al-Mujadah ayat 11) 

 

Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba 

(jim goo dwin) 
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penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis 

telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ 

Pengaruh Rendam Air Hangat dan Massase Kaki terhadap Penurunan Tekanan 

Darah pada Pasien Hipertensi di Ruang Lily dan Teratai rumah Sakit Umum 

Sunan Kalijaga Demak”. 

       Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa penulis banyak mendaapat bimbingan dan saran yang 

bermanfaat dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 
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dan bimbingannya dalam skripsi, dan juga selalu memberikan ilmu kehidupan 

kepada saya.  

6. Bapak  Ns. Suyanto, M.Kep selaku pembimbing II yang selalu sabar dan 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, 

dorongan, ilmu dan nasehat yang sangat berharga guna kesempurnaan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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Agung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

menempuh studi. 
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daerah Sunan Kalijaga Demak atas bantuan dan kerjasamanya.  
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dicurahkan padaku dengan segenap kasih dan sayangnya. Ridho Beliau 
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mbak ria, mbak hawin, mbak zeny dan sahabat sahabtku tercinta Say Riris, 

Dek eyaa, Beb Ulpeh, Beb Ayuks, Beb Nana , Abang Pras, Ikhwan yang 
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dan memberiku semangat yang tiada henti. 
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12. Andre, Ayu, Elly, Entin, Nita, Dina, Aris, Titis, Desy teman teman satu 

bimbinganku yang selalu kompak demi mendapatkan kata ACC dan saling 

mengingatkan serta menyemangati untuk kelancaran proses skripsi ini 

13. Teman-teman angkatan 2012 yang selama ini menemani langkahku untuk 

menimba ilmu, belajar, dan bermain untuk menggapai impian masa depan. 

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, atas bantuan dan 

kerjasama yang diberikan dalam penelitian ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari 

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi perbaikan, sehingga skripsi ini bisa disusun mendekati 
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