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MOTTO

“Dasar ilmu adalah kemantapan dan buahnya adalah keselamatan. Dasar Wara’
( menjaga diri dari sesuatu yang meragukan ) adalah Qona’ah ( menerima
karunia Allah swt dengan dada yang lapang ) dan buahnya adalah ketenangan
batin. Dasar Kesabaran adalah keteguhan hati dan buahnya adalah kemenangan.
Dasar suatu Aktifitas adalah Taufiq ( pertolongan Allah swt ) dan buahnya
adalah kesuksesan. Dasar Tujuan akhir dari segala Perkara adalah Shidiq
( benar ).”

( Imam Syafi’i )

“Bila nasib dan kemenangan belum berpihak padamu maka ubahlah kekalahan
itu dengan mulai berilmu, bilamana ilmu itu sudah kau dapatkan maka sebarkan
dengan keikhlasan karena ALLAH ta’ala.”

( Penulis )
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PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha

Penyayang

Rasa syukur aku ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa

memberikan petunjuk jalan serta kemudahan dalam setiap detik

waktu yang aku lalui. Terimakasih atas kemudahan kemudahan yang

Engkau limpahkan mulai dari aku menganal ilmu hingga aku mampu

menyelsaikan skripsi yang sederhana ini. Terimakasih ya rabbku ..

Teruntuk Ibu dan Ayah tercinta ..

Terimakasih atas semangat, perjuangan dan doa yang tak hentinya

Ayah dan Ibu lakukan untukku hingga sampai saat ini aku bisa

mempersembahkan karya kecil ini sebagai tanda hormat dan kasih

sayangku pada Ibu dan Ayah tercinta.

My Spirit “Mas Yoyok Bagus Nugroho” ...

Karya kecil ini aku persembahkan untukmu, terimakasih atas

semangat, motivasi dan kasih sayang yang selalu kau berikan selama

aku belajar untuk menempuh pendidikanku hingga sampai saat ini

aku mampu menyelsaikan langkah awal dari cita-citaku. Terimakasih,

semoga Allah membalas kasih dan cintamu untukku.

Sahabat-sahabat tercinta ...

Kita berjuang bersama dalam susah dan payah, terimakasih atas

kebersamaan, cinta dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini. (

Ida, Heni, Rori, Dini, Ratna, Puput )

Dosen pembimbingku yang terkasih ...

Ibu Tutik dan Ibu Rista, terimakasih atas bantuan, nasehat serta

motivasi yang tak pernah lelah Ibu berikan kepada saya. Semoga

Allah ta’ala memberikan balasan yang jauh lebih berharga atas ilmu,

nasehat dan keikhlasan yang telah Ibu berikan pada saya.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi

ini,terimakasih.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelsaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad

SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir

zaman.

Skripsi Penelitian ini berjudul “Hubungan antara Usia Pertama Kali

Berhubungan Seksual dengan Kejadian Kanker Serviks di RSUP Dr. Kariadi

Semarang”. Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari

kesulitan dan kendala, namun berkat dukungan, bimbingan, saran dan kerjasama

dari berbagai pihak akhirnya penulis mampu menyelsaikan dengan baik. Oleh

karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menggucapkan terimakasih

kepada yang terhormat :

1. H. Anis Malik Thoha, MA, Ph. D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

2. Iwan Ardian, SKM., M. Kep, Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas

Islam SultanAgung Semarang.

3. Ns.Tutik Rahayu, M. Kep., Sp. Kep. Mat., Ketua Progam Studi S1

Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, sekaligus Pembimbing pertama yang senantiasa bijaksana dalam

memberikan bimbingan, nasehat dan waktunya selama penulisan skripsi ini.
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4. Ns. Hernandia DistinaristaS. Kepselaku Pembimbing keduayang telah sabar,

perhatian serta memberikan semangat dan kepercayaan yang sangat berarti

bagi penulis.

5. Seluruh Dosen pengajar dan StafFakultas Ilmu Keperawatan Universitas

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu selama

masa perkuliahan hingga dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu dan Bapak tercinta atas limpahan doa, susah payah, kerja keras dan

kesabaran yang ikhlas serta berjuang demi masa depan dan kesuksesan

penulis.

7. Terimakasih kepada Mas Yoyok Bagus Nugroho yang sensntiasa dengan

sabar memberikan semangat, motivasi, dukungan serta kasih sayang tulus

untuk penulis.

8. Sahabat tercinta (Ida, Heni, Dini, Ratna, Rori, Puput) yang selalu

menghibur, membantu serta dengan ikhlas menggulurkan tangan ketika

penulis merasa lelah bahkan ingin menyerah.

9. Teman-teman S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam

Sultan Agung angkatan 2012 yang kocak walau tidak kompak, yang asik

walau berisik serta saling mendukung (Badrun, Elly, Nisa, Lutisia, Napek,

Misna, Hani, Arum,Galuh ).

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih

atas bantuan dan kerjasamanya yang telah diberikan dalam menyelsaikan

skripsi ini.
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Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada

semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dengan senang hati penulis menerima jika ada kritik maupun saran yang

membangun demi perbaikan dari penulisan skripsi ini. Penulis pasrahkan kepada

Allah semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis

sertabagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, November2015

Peneliti

Laila Rochmah


