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SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
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HALAMAN PERSETUJUAN
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HALAMAN PENGESAHAN
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MOTTO

Selalu mengutamakan pendidikan dan menjadi lebih baik,

agar dapat bisa membanggakan kedua orang tua

serta keluarga besar.
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PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rakhmat dan hidayah-Nya yang telah
memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan
skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayahanda dan ibunda saya tercinta, Bapak HERMAN dan Ibu
HERLINA, serta kakak-kakaksaya yang tersayang&ADIK tercinta
IRSAT,ROY,MAZLIN,ANIL , yang selalu mendoakan saya serta

memberikan dukungan yang sangat luar biasa baik moril dan
materilnya.Setraselalu mengingatkan saya untuk selalu giat belajar

agar menggapai kesuksesan.
Keluarga dari ayah maupun ibu saya, khususnya paman dan terima
kasih banyak atas semangat dan dukungan serta doanya dan yang

selalu mengingatkan saya untuk selalu giat belajar agar menggapai
kesuksesan & bisa membahagiakan kedua Orang tua.

terima kasih atas dukungannya selama ini & terima kasih telah
sabar membimbing, memotivasi serta membatu memberikan

masukan, solusi serta saran kepada saya.
Sepupu-sepupuku tersayang (AULIYA,rizal,nur,zul,Aisya,candra)
yang selalu memberikan semangat dan selalu siap menghibur saya.
Sahabatku tercinta Ikra,rosmia,Entin,Nitra,La Ode Aksar,Madina
yang telah memberikan lelucon-lelucon penyemangat saat-saat

saya lagi down walaupun hanya lewat telpon & SosMed tapi itu
begitu berarti bagiku.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan

ridhoNya, sehingga penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan

Proposal Skripsi dengan judul “hubungan pengetahuan dan sikap keluarga pada

praktek diet pada lansia yang menderita hipertensi di puskesmas bangetayu kota

semarang”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa

penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran yang bermanfaat dari berbagai

pihak, sehingga penyusunanskripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang

telah penulis rencanakan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan terima kasih pada:

1. H. Anis Malik Thoha, MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas IslamSultan

Agung Semarang.

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ns. TutikRahayu, M.Kep, Sp.Mat selaku Ka. Prodi S1 Keperawatan Fakultas

Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak IwanArdian, SKM., M.KepPembimbing I yang telah sabar dan

meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, dorongan,

nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam penyusunanskripsi ini.
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5. Ns,Iskim lutfa,S.Kep.M.kep. selaku pembimbing II yang telah sabar,

meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbinganyang sangat

berharga guna penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen pengajar dan Staff Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu

pengetahuan, nasehat serta bantuan kepada penulis.

7. Ayahanda Herman dan Ibunda Herlina yang sangat saya cintai, terima kasih

untuk dukungan doa, moril, dan materil yang telah diberikan. Yang telah

menyemangati saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan angkatan 2011

yang saling memberikan motivasi, nasehat dan dukungan penuh.

9. Semua sahabat dan teman yang saya sayangi terutama Ikra, Entin, rosmia,

Titin, Ella, Ika, Yuli, Madina dan Dewi atas bantuan doa dan motivasi yang

diberikan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka

dari itu, penulis sangat membutuhkan saran dan kritik sebagai evaluasi bagi

penulis. Peneliti berharapskripsi keperawatan ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Semarang, Maret 2016

Penulis


