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KATA PENGANTAR 

 

Bissmillaahirrahmaanirrahim 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam 

yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Strategi Komunikasi Puskesmas 

Ciranjang Melalui Kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis Terhadap 

Perilaku Hidup Sehat Anggota Komunitas Prolanis Ciranjang Kabupaten Cianjur”. 

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW suri tauladan umat manusia hingga akhir zaman. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu 

kirtik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan guna kesempurnaan 

penulisanan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti menghadapi berbagai 

kendala. Namun berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, juga berkat doa, usaha, 

semangat, bantuan, dukungan, dan bimbingan yang Peneliti terima baik secara 
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terselesaikan. Melalui kesempatan ini, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua 

Peneliti, Papa tercinta Yaya Mulya dan Mama tersayang Ela Setiawati yang tak 

pernah lelah memberikan do’a dan dukungan yang tak terhingga kepada Peneliti, 

serta adik-adik terkasih Ricky Mulya Setiadi dan Rizal Ahmad Mulyadi. 
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memberikan masukan serta arahan kepada Peneliti.  

6. Yth. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si Selaku Dosen Wali yang yang banyak 
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penulisan skripsi ini. 
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