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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur penulis panjatkan atas segala berkat dan karunia – nya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian Edukasi 

Kegawatdaruratan Napas Terhadap Kemampuan Mengenal Kedaruratan pada Siswa 

Palang Merah Remaja dan Pramuka di SMA Al-Chasanah Tanjung Duren Jakarta“ ini 

dengan baik. Peneliti sangat menyadari bahwa proses awal hingga proses akhir penyusunan 

skripsi ini dapat banyak kekurangan baik dalam teknis penulisan, penggunaan Bahasa 

maupun dalam penyajian materi. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan adanya saran 

dan kritik yang bersifat membangun agar dikemudian hari dapat melibatkan pihak – pihak 

yang berperan dalam memberikan dukungan dan semangat penulis. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Dr. Widaningsih. S.Kep, M.Kep selaku Kaprodi ilmu keperawatan, Universitas 

Esa Unggul yang telah memberikan perhatian, saran dan motivasi kepada penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ibu Yuliati. S.Kep, M.Kep. selaku dosen pengajar kegawatdaruratan, sehingga proses 

pengetahuan penulis bisa lebih memahami teori tersebut. 

3. Ibu Ratna Dewi. S.Kep, M.Kep selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan 

masukan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

4. SMA Al-Chasanah serta staff yang yang turut membantu dalam proses penelitian 

sehingga dapat berjalan dengan baik. 

5. Anggota Ekskul PMR dan Pramuka yang telah meluangkan waktu, sehingga 

penelitian  ini dapat berjalan dengan baik. 

6. Kedua orang tua saya dan keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, kasih 

sayang yang tiada henti dan saran kepada penulis, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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7. Srikandi’s Member Ririn, Lia, Endah dan Putri yang telah memberikan semangat, 

canda tawa, do’a serta menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Staff jurusan ilmu keperawatan Universitas Esa Unggul lainnya yang telah banyak 

membantu dan sudah banyak direpotkan dan di ganggu oleh penulis. 

9. Organisasi KSR yang selalu memberikan dukungan serta canda tawa diada henti yang 

membuat penulis melupakan sejenak kejenuhan dalam penyusunan skripsi ini. 

 
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang telah 

diberikan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penyusunan proposal 

ini, Peneliti sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat umumnya bagi seluruh 

pembaca khususnya bagi diri sendiri. 
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