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HALAMAN PERSETUJUAN
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HALAMAN PENGESAHAN
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MOTTO HIDUP

“bacalah dengan nama tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan

manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan tuhanmulah yang maha pemurah,

yang maha mengajar dengan qalam.Dialah yang mengajar manusia segala

yang belum diketahui”.

(Q.S Al’Alaq 1-5)

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Q.S Al-Mujadah ayat 11)

Mustahil adalah bagi mereka yang todak pernah mencoba

(jim goo dwin)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:

 Ayahku yang tersayang supartono dan ibuku yang

tercinta masripah, untuk do’a, semangat dan kasih

saying yang mengalir tiada henti serta memberi apa

yang saya butuhkan.

 Untuk kakaku yang terbaik titik andriyani yang selalu

memberiku semangat yang tiada henti dan untuk Adik-

adiku tersayang Lia, dan putra.

 Semua teman dan sahabat yang telah memberi arti

dalam hidupku, membuat hidupku lebih berwarna

terimakasih untuk canda dan tawa selama ini.

 Untuk Pelautku yang selalu memberikan dukungan

baik langsung dan tidak langsung, terimakasih engkau

sudah menjadi teman Skripsiku.

 Almamaterku yang tersayang.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan

ridhoNya, sehingga penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan

proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Media

Booklet Dan Audiovisual Terhadap Tingkat Pengetahuan Suami Dalam

Perawatan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir di Ruang Baitun Nisa 2 Rumah

Sakit Islam Sultan Agung”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa

penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran yang bermanfaat dari berbagai

pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang

telah penulis rencanakan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan terima kasih pada:

1. H. Anis Malik Thoha, MA, Ph.D., Selaku rektor Universitas Islam Sultan

Agung Semarang.

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

3. Ibu Ns. Hj Sri Wahyuni, M.Kep, Sp. Kep. Mat., selaku Wakil Dekan 1 S1

Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung

Semarang dan selaku penguji yang telah memberikan masukan atau saran,

motivasi, semangat yang luar biasa sehingga proposal skripsi dapat

diselesaikan dengan tepat waktu.
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4. Ibu Ns. Tutik Rahayu, M.Kep, Sp. Kep. Mat selaku pembimbing I dan ibu

kedua untukku karena engkau saya mampu, saya menang, dan saya lulus.

Engkau ibu pertiwi yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dalam

memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat yang sangat berharga guna

penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Ns. Hernandia Distinarista, S.Kep selaku pembimbing II sekaligus

motivator dalam skripsi ini yang selalu mencurahkan perhatian, kasih sayang

dan bimbingannya dalam skripsi, dan juga selalu memberikan ilmu kehidupan

kepada saya.

6. Seluruh Dosen pengajar dan Staff Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas

Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu

pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama menempuh studi

7. Kepala Ruang beserta staff di Ruang baitunnisa 2 Rumah Sakit Islam Sultan

Agung Semarang atas bantuan dan kerjasamnya.

8. Kedua orang tuaku Bapak tersayang Supartono dan Ibu Masripah untuk

bimbingan, semangat, nasehat, waktu, biaya, do’a dan semua yang telah

dicurahkan padaku dengan segenap kasih dan sayangnya. Ridho beliau

berdualah yang selalu menguatkan semangatku. Kakak tercinta Titik

Andriyani, Adikku tercinta Ana Fitriah Meliana dan Eka Putra Bawana atas

curhatan dan kasih sayangnya.

9. Sahabatku tercinta bunda Riris, Eya, umi Niva, Remek, bapak Irwan yang

selalu memberi doa dan dukungan tanpa henti. Sahabatku bidan Fera yang

selalu membimbing dan memberiku semangat yang tiada henti. Untukmu
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tersayang temen- temen SMA yang selalu memberiku perhatian untuk

tercapainya skripsi ini kalian semua adalah teman- teman yang selalu

membagi pengalaman, keceriaan, dan semangat di setiap kisah perjalananku

untuk menempuh gelar sarjanaku.

10. Laila, Galuh, Ratna, Andi, Titin, Waode, Dewi, Nila, Dian, Ambar teman-

teman satu bimbinganku yang selalu kompak demi mendapatkan kata ACC

dan saling mengingatkan serta menyemangati untuk kelancaran proses skripsi

ini.

11. Teman-teman S1 Keperawatan angkatan 2012 yang selama ini menemani

langkahku untuk menimba ilmu, belajar, dan bermain untuk menggapai

impian masa depan.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, atas bantuan dan

kerjasama yang diberikan dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat membutuhkan saran dan

kritik demi kesempurnaannya.Peneliti berharap proposal skripsi keperawatan ini

bermanfaat bagi banyak pihak.

Semarang, Maret 2016

Penulis


