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MOTTO

MERANTAULAH MAKA KAMU AKAN MENEMUKAN PENGGANTI DARI
ORANG YANG KAMU TINGGALKAN DAN BERSUSAH PAYAHLAH KARENA
NIKMATNYA HIDUP ITU DI DALAM KESUSAHPAYAHAN

PERSEMBAHAN
Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang selalu
memberikan nikmat Iman,Islam dan Ihsan.
Saya Persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang selalu memberi do’a
dan mendukungku:
1. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan kasih saying, semangat
dan do’a yang tiada henti hentinya dalam setiap langkahku untuk
menuntut ilmu
2. Sahabat-sahabatku

tersayang,

dan

teman-teman

satu

bimbingan

keperawatan komunitas yang selalu mendukung, memberikan semangat
dan do’a kepada saya
3. Keluarga besar Fakultas Ilmu Keperawatan yang telah membantu dalam
pembuatan skripsi ini yang tidak biasa penulis sebutkan satu persatu
4. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu saya
banggakan
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Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat,
dan karunianya, sehingga penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan
skripsi dengan judul Hubungan Dukungan Keluarga dengan motivasi belajar
siswa di SMA Sultan Agung 3 Semarang.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan saran
yang bermanfaat dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat
terselesaikan sesuai dengan yang di rencanakan. Untuk itu, pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan terima kasih pada :
1. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.d. Rektor Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.
2. Ns. Iwan Ardian, SKM., M.Kep. Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Islam sultan Agung Semarang.
3. Ns. Nutrisia Nu’im Haiya, M.Kep. selaku pembimbing II yang telah sabar
membimbing, memotivasi serta memberikan masukan, solusi serta saran-saran
kepada saya.
4. Ns. Iskim Luthfa, M.Kep selaku penguji I yang memberikan banyak masukan
untuk menambah kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen pengajar dan Staff Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta
bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Kepala Sekolah SMA Sultan Agung 3 Semarang yang telah memberikan izin
untuk pengambilan data dalam menyusun skripsi ini.
7. H. Budiyono SH.,MH (ayah) dan Hj Wasmi (ibu) yang selalu mendukungku
dengan sepenuh yang mereka punya. Terimakasih ayah dan ibu yang begitu
luar biasa tanpa kalian saya bukan apa dan siapa.
8. Zharas Megho Sadhewo (adik) dan Jodha Marhaenis, walaupun saya sering
jahil dan sering berantem tapi tanpa adanya kamu, saya tidak akan pernah
belajar mengerti, menghargai dan saya tidak akan pernah merasakan jauh dan
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sedih ketika kehilangan saudara sendiri. Sukses untuk kuliahnya semoga
menjadi orang berguna kelak.
9.

Organisasi mahasiswa UNISSULA Unit Kegiatan Mahasiswa ; Sultan Agung
,Lembaga Kajian Mahasiswa Sultan Agung,Kawan-Kawan Serikat Mahasiswa
Indonesia,Unissula Badminton Club,Mahasiswa Kampung Damai,dan temanteman FIK UNISSULA, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah
menjadi warna dari kehidupan saya.

10. Teman - teman satu bimbingan skripsi yang selalu kompak, saling
mengingatkan

dan mendukung.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, atas bantuan dan
kerjasama yang diberikan dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat membutuhkan saran
dan kritik demi kesempurnaanya. Peneliti berharap ujian hasil ini bermanfaat bagi
banyak pihak.
Semarang, April 2017
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