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Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

atas berkat dan limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Sikap Perawat Terhadap 

Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien di RSUD Ungaran” Penyusunan 

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan Program Sarjana Keperawatan  di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, sekaligus sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan 

ilmu-ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 

sangatlah sulit untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. H. Anis Malik Thoha, MA, Lc, Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

2. Bapak Iwan Ardian, SKM., M.Kep selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan 

Universitas Islam Agung Semarang. 

3. Wahyu Endang Setyowati, SKM., M.Kep Pembimbing I yang telah sabar dan 

meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan dan 

memberikan ilmu serta nasehat yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi 

ini. 
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4. Ns. Wigyo Susanto, S.Kep Pembimbing II yang telah sabar membimbing, 

memotivasi serta memberikan masukan, solusi serta saran-saran kepada saya. 

5. Ns. Dwi Heppy R., M. Kep., Sp. Kep. J Penguji I yang memberikan 

sumbangsih waktunya demi menjadikan skripsi ini lebih baik lagi 

6. Seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Keperawatn Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang sangat berharga kepada peneliti. 

7. Secara Khusus dan spesial Orang tuaku tersayang dan tercinta H.Amril dan 

Hj.Marjiwa atas segala do’a, pengorbanan, dan dorongan semangat serta 

motivasi baik moril maupun materil, tiada kata yang dapat menuliskan dan 

melukiskan segala yang telah kalian berikan kepadaku selain kata terimakasih 

atas segala yang di berikan untukku. 

8. Kakakku tersayang Amalia Dwi, Ammar Ambarwati, kak Rasid, Thasya dan 

ponakan tercinta Azki Nabhan, tidak lupa juga Bibi Rina dan semua keluarga 

tercinta terima kasih atas dukungan dan doanya. 

9. Kepada yang teristimewa dan terkasih yang namanya tidak perlu saya 

sebutkan terima kasih atas dukungan, motivasi, doa dan kesabarannya untuk 

senantiasa menyemangati agar segera menyelesaikan Skripsi ini, Sukses juga 

buat kamu yang sedang berjuang bersama. 

10. Fatrurrozi, Maldin, Nila, Arwan, Joice, dan Jhony serta Hajar meskipun 

sedikit namun dampak yang kalian beri sangat besar dan berharga untuk 

kelancaran dari semuanya. 

11. Teman-teman angkatan 2012 yang selalu bersama-sama dalam segala 

kegiatan akademik selama ini, terima kasih atas segala dukungannya dalam 
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penyusunan Skripsi ini serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu per satu. 

12. Teman-teman Cerdas Sultraku angkatan 2012, 2013 terima kasih untuk 

dukungan, kerja sama dan semangatnya untuk menyelesaikan Skripsi ini. 

13. Teman-teman LDF yang selama ini memberi kenangan dan pembelajaran 

yang berharga, Adrian, Arwan, Ainun dan semua anggota yang lainnya maaf 

jika banyak lalai dalam tugas di LDF tercinta. 

Penulis menyadari penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 

banyak kesalahan.Segala kritik dan saran diharapkan dapat menyempurnakan 

Skripsi ini.Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan 

semua pihak yang telah membantu.Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi 

pengembangan ilmu dan khususnya pengembangan ilmu keperawatan maternitas. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang,  Januari 2016 
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