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KATA PENGANTAR 

 Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberi petunjuk dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul    

“Hubungan Persepsi Ibu Terhadap Kegawatan Diare Dengan Tatalaksana Diare 

Pada Anak Balita Yang Dilakukan Di Rumah Di Wilayah Puskesmas Pesantren 1 

Kota Kediri“ ini dengan baik.  

 Ketertarikan penulis akan topik ini berdasarkan pada masih banyaknya 

kejadian diare yang menyerang anak balita dan juga adanya persepsi ibu 

terhadap kegawatan yang masih rendah, sehingga penulis ingin mengetahui 

bagaimana hubungan persepsi ibu dalam memandang kondisi kegawatan pada 

tatalaksana diare anak balita di rumah. 

 Dengan selesainya penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan 

terimakasih yang tak terhingga kepada : 

1.  Dr. Dr. Sri Andayani M. Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti studi 

Ilmu Keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. 

2.  Dr. Ahsan, S. Kp, M. Kes selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. 

3.   Ns. Lilik Supriati S. Kep M. Kep selaku dosen penguji Ujian Tugas Akhir 

yang telah memberikan kesediaan waktu untuk menguji Tugas Akhir ini. 

4.   Ns. Rinik Eko Kapti S. Kep M. Kep selaku dosen pembimbing pertama yang 

telah memberikan bantuan, membimbing dengan sabar dalam memberikan 

arahan dan masukan, serta memberikan semangat motivasi yang tinggi, 

sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. 

5.   Ns. Mukhamad Fathoni S. Kep, MNS selaku dosen pembimbing ke dua yang 

telah memberikan bantuan, yang dengan sabar membimbing untuk bisa 

menulis dengan baik, memberikan saran dan masukan, serta memberikan 

semangat, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. 

6.   Ns. Septi Dewi Rachmawati S. Kep. MNg selaku koordinator Tugas Akhir 

PSIK Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu memberikan 

arahan dalam mengkoordinasikan proses penyelesaian Tugas Akhir ini.  

7.   Segenap anggota tim Tugas Akhir Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya Malang yang telah banyak memberikan fasilitas kelengkapan 

sarana prasarana dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 
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8.   Yang tercinta Abah dan Mama serta Ridwan adikku tersayang yang 

senantiasa tidak pernah lelah berdoa,  memberikan semangat, dukungan, 

dan segala pengertian serta kasih sayang sehingga saya termotivasi untuk 

menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. 

9.   Semua teman-teman PSIK UB yang telah memberikan semangat dalam 

menyelesaikan Tugas AKhir ini. 

10. Semua sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan, motivasi, 

selalu pengertian ketika saya mulai penurunan semangat, dan tempat 

berbagi keluh kesah, sehingga saya menjadi lebih semangat dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

11. Pihak Puskesmas Pesantren 1 Kota Kediri yang telah memberikan izin untuk 

melakukan penelitian. 

12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 

yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang 

membangun untuk dapat memperbaikinya. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat. 

 

       Malang, 10 Mei 2016 

 

                 Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


