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MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi

dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan

itu untuk dirimu sendiri…”

(QS. Al- Isra’:7)

“Rasa sakit membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda

bijaksana. Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam

hidup”

(John Pattrick)

“Jangan bingung dengan kepribadianku dan sikapku,

kepribadianku adalah aku dan sikapku tergantung kamu”

(Anggraeni Puji Astuti)
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi

dengan baik, semua itu tidak luput karena berbagai pihak

karya ini peneliti persembahkan kepada:

 Allah SWT, segala sesuatu tidak akan terlaksana tanpa

seijin-Mu ya Rabb …..

 Bapak dan Ibuku tersayang, termakasih kasih atas

dukungan, doa, serta kasih saying yang senantian

tercurahkan kepadaku maafkan ananda yang tidak bisa

member sesuai harapan dan keinginan bapak dan ibu

selama ini …..

 Kakakku tersayang Eko Putro Hariyanto dan Dwi Ruli

Purwadi yang selalu memberikan doa dan semangat

ketika aku lelah menghadapi kesulitan.

 Keluarga SATAM FAMILY yang selalu

mengingatkanku bertahan dikala kesakitan hati

melanda.

 Para sahabatku Asriatul Jannah, Lela Nur Safitri, Azka

Lina dan Mintris Asriyanti terimakasih untuk

dukungan dan semangatnya.
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 Teman-teman konsulku Vesty, Desi, Wahyu, Ervina,

Rochi, Arwan, Arman, Anwar yang selalu

mengingatkan untuk mengerjakan revisi.

 Teman-teman kosku Blok D Puput Wijayanti dan Elya

Aristantia yang selalu menemaniku dan berada dikos.

 Teman-teman satu angkatan Tredecium FIK angkatan

2013 Universitas Sultan Agung Semarang.

 Teman-teman Anggita, Yuni, Rifqi, Bagus, Dendy,

Agung dan Dirman yang selalu mengingatkan untuk

piknik sejenak dan meramaikan Hpku dikala sepi

melanda.

 Teman SMPku yang sekarang jadi mantan, berkatmu

meninggalkanku mengajarkan bahwa hidup harus

menjadi matahari meskipun aku tak bersinar untukmu

setidaknya aku bisa bersinar dan bermanfaat untuk

orang lain.

 Para bapak ibu dosen yang senantiasa memberikan

bimbingan dan ilmunya untukku.

 Terimakasih lansia yang ada di Rumah Pelayanan

Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Semarang dan
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Rumah Pelayanana Sosial Lanjut Usia Wening Werdoyo

Ungaran.

 Semua orang yang telah membantu terciptanya skripsi

ini, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.

Semarang, 10 Februari 2017

Penulis

Anggraeni Puji Astuti



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

dan karunia-Nya, sehingga penulis telah diberi kesempatan untuk

proposal skripsi dengan judul “

yang Tinggal di Panti Wredha

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan

dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, sehingga penyusunan propo

skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang di rencanakan. Untuk itu, pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih pada:

1. Bapak Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Iwan Ard

Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Ns. Tutik Rahayu, M.Kep, Sp.Kep. Mat. Selaku Kaprodi S1 Keperawatan

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Ns. Iskim Lu

selalu meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan dan

memberikan ilmu serta nasehat yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi

ini.

5. Bapak Ns. Moch. Aspihan, M. Kep Sp. Kep,

telah sabar dan selalu meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan

bimbingan, ilmu dan nasehat yang sangat berharga guna penyusunan skripsi

ini.

xi

KATA PENGANTAR

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

Nya, sehingga penulis telah diberi kesempatan untuk

proposal skripsi dengan judul “Gambaran Tentang Kepuasan Hidup Lansia

yang Tinggal di Panti Wredha”.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan

dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, sehingga penyusunan propo

skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang di rencanakan. Untuk itu, pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih pada:

Bapak Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

Bapak Iwan Ardian, SKM., M.Kep. Selaku Dekan Fakultas Ilmu

Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ibu Ns. Tutik Rahayu, M.Kep, Sp.Kep. Mat. Selaku Kaprodi S1 Keperawatan

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Bapak Ns. Iskim Luthfa, M. Kep, Selaku Pembimbing I yang telah sabar dan

selalu meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan dan

memberikan ilmu serta nasehat yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi

Ns. Moch. Aspihan, M. Kep Sp. Kep, Selaku pemb

telah sabar dan selalu meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan

bimbingan, ilmu dan nasehat yang sangat berharga guna penyusunan skripsi

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

Nya, sehingga penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan

Tentang Kepuasan Hidup Lansia

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan

dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, sehingga penyusunan proposal

skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang di rencanakan. Untuk itu, pada

Bapak Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam

ian, SKM., M.Kep. Selaku Dekan Fakultas Ilmu

Ibu Ns. Tutik Rahayu, M.Kep, Sp.Kep. Mat. Selaku Kaprodi S1 Keperawatan

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

thfa, M. Kep, Selaku Pembimbing I yang telah sabar dan

selalu meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan dan

memberikan ilmu serta nasehat yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi

Selaku pembimbing II yang

telah sabar dan selalu meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan

bimbingan, ilmu dan nasehat yang sangat berharga guna penyusunan skripsi
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6. Seluruh Dosen pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu

pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama menempuh studi.

7. Ibunda Suprihati, yang cinta dan kasih sayangnya selalu tertanam didalam

jiwa.

8. Ayahanda Supriyanto tercinta, yang selalu memberikan doa dan semua

perhatian dan kasih sayangnya.

9. Kakak Eko Putro Harianto dan Dwi Ruli Purwadi tercinta, yang selalu

mendengarkan dan memberi motivasi setiap saat.

10. Saudara dan semua keluarga tersayang, yang selalu memberikan perhatian,

Motivasi, Semangat dan nasehat.

Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan,

sehingga sangat membutuhkan saran dan kritik demi kesempurnaannya. Peneliti

berharap proposal skripsi keperawatan ini nantinya dapat bermanfaat bagi banyak

pihak.

Semarang, 9 Februari 2017

Penulis


