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RIWAYAT HIDUP

Nama

: Tiyas Yuni Anjas Pinangsih

Tempat dan tanggal lahir
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Jenis kelamin

: Perempuan
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Alamat
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RIWAYAT PENDIDIKAN :
1.

TK Truba Ananda

: Lulus tahun 2003

2.

SDS Indotruba Tengah

: Lulus tahun 2009

3.

SMP PGRI 06 Amin Jaya

: Lulus tahun 2012

4.

SMA Futuhiyyah

: Lulus tahun 2015

5.

Pendidikan Terakhir
Penulis sedang menyelesaikan studinya di Program Studi D3 Kebidanan
Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, masuk tahun
2015, pada tahun 2017 masih terdaftar sebagai mahasiswa prodi D3
Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang
tingkat III semester VI.
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MOTTO

“Success is not a final and failure is not an initial”

ِﻣَﻦْ ﺧَﺮَ جَ ﻓِﻰ ﻃَﻠَﺐِ اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻓَﮭُﻮَ ﻓﻰ ﺳَﺒِﯿْﻞِ اﷲ
’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’
(HR.Turmudzi)
Man jadda wajada
“siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil”
Man shabara zhafira
“siapa yang bersabar pasti beruntung”
Man sara ala darbi washala
“siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan”
“Our parents are the greatest gift in a life”

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN
Yang paling utama dari segalanya, sujud dan syukurku ku persembahkan
kepadamu Tuhan yang maha agung nan maha tinggi nan maha adil dan maha
penyayang, atas takdirmu kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir,
berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga
keberhasilan ini merupakan gerbang awal bagiku untuk meraih cita-cita
terbesarku. Lantunan kalimat syukurku yang tak henti-henti ku ucapkan
menandakan do’a dan terimakasihku untukMU.
Ku persembahkan sebuah karya tulis ini untuk:
1.

Ayahanda dan ibundaku tercinta Bapak Jasmani dan Ibu Supini yang tiada
hentinya selama ini memberiku semangat, do’a, dorongan, nasehat, kasih
sayang dan pengorbanan yang tak tergantikan sehingga aku selalu kuat untuk
menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Bapak,Ibu terimalah karya
kecilku ini sebagai kado dan wujud keseriusanku dalam mencari ilmu.
Terimakasih ibu bapak karena kalian telah ikhlas mengorbankan segalanya
tanpa kenal lelah dan maafkan anakmu ini yang masih saja menyusahkanmu.
Dalam lima waktuku seraya tanganku menadah “Ya Allah terimakasih telah
kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas
menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan sabar dan penuh kasih
sayang ya Allah berilah mereka kesehatan, panjang umur dan rizky yang halal
serta berikanlah balasan surga firdaus mu yang indah dan jauhkanlah dari api
nerakamu. Amiin”.
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2.

Kepada saudara kandungku, adikku tercinta Anjas Agung Nugroho yang
selalu mendoakan untuk keberhasilanku, terimakasih kamu telah membuat
hidupku berwarna dengan tingkah mu yang kadang menjengkelkan tapi kamu
tetap terbaik. Maaf kalau kakak belum bisa menjadi panutan yang baik
untukmu tapi kakak kan berusaha untuk menjadi yang terbaik untukmu.

3.

Seluruh dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang sabar, tulus dan ikhlas
untuk mengarahkan, membimbing serta membagi ilmu yang tak ternilai
harganya. Semoga semua pengorbanan dan ilmu yang diberikan menjadikan
amal jariyah untuk menuju surga-Nya.

4.

Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan
bantuan Tuhan dan orang lain. Tak ada tempat yang lain untuk berkeluh
kesah selain bersama teman terbaik. “Tanpamu teman aku tak pernah berarti,
tanpamu teman aku bukan siapa-siapa” buat teman sejawat, teman
seperjuanganku Plasenta 15 dan teman terbaiku Ukhti Syurga (Lucky,
Septiani, Viki, Suntia, Vina) terimakasih selama 3 tahun ini telah menemani
aku dalam tangis dan tawaku, kemauan saling berbagi, kasih sayang, nasehatnasehat dan motivasi. Semoga kamu dapat meraih apa yang telah kamu citacitakan, jangan pernah merasa puas dan hanya berhenti disini, jika Allah
mengizinkan aku ingin kita sama-sama melanjutkan pendidikan ke jenjang
selanjutnya, aku ingin kita mengenakan toga yang sama lagi untuk tahun
berikutnya.

5.

Seluruh keluarga besar prodi D3 kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas
Islam Sultan Agung.
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6.

Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang ikut
membantu dalam perkuliahan dan penyusunan karya tulis ini hingga akhir.
Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan

dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa
mimpi ibarat arus sungai mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan
berusaha untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal
bangkit lagi. Never give up! Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang”.
Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat ku persembahkan
kepada kalian semua, terimakasih beribu terimakasih kuucapkan. Atas segala
kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan
meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan hidayahnya sehingga pembuatan Laporan Tugas Akhir yang berjudul
“Asuhan Kebidanan Berkelanjutan (Continuity of Care) pada Ny. N G2P1A0 di
Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal” ini dapat selesai sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan. Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu
persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Kebidanan (Amd. Keb). Fakultas
Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Penulis menyadari bahwa selesainya Proposal Laporan Tugas Akhir ini
adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu
perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada:
1.

Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas islam sultan
agung Semarang.

2.

Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, S.H, Sp.KF., selaku dekan fakultas kedokteran
universitas islam sultan agung Semarang.

3.

Machfudloh, S.SiT, MH. Kes, selaku Ketua Program Studi D3 Kebidanan
Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4.

Rr. Catur Leny wulandari, S SiT., M. Keb, selaku dosen pembimbing I yang
telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan
Laporan Tugas Akhir ini selesai.
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5.

Hanifatur Rosyidah, S.SiT., MPH selaku dosen pembimbing II yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan
Laporan Tugas Akhir ini selesai.

6.

Sri Wahyuni S.S.T, M. Keb selaku dosen penguji I yang telah meluangkan
waktu untuk menguji hingga penyusunan Laporan Tugas Akhir ini selesai.

7.

Muliatul Jannah S.S.T., M. Biomed, selaku dosen penguji II yang telah
meluangkan waktu untuk menguji hingga penyusunan Laporan Tugas Akhir
ini selesai.

8.

Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Sulatan Agung Semarang.

9.

Kedua orang tua Bapak Jasmani dan Ibu Supini yang selalu mendidik,
menyayangi, dan memberikan dukungan moril dan materil sehingga dapat
menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik dan tepat waktu.

10. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah
membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa hasil
Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna
untuk memperbaiki dan menyempurnakan Laporan Tugas Akhir ini.
Semarang, Maret 2018
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