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MOTTO

Berangkat dengan keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan.

Istiqomah dalam menghadapi cobaan.

YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH

“IM WATER”



viii

viii

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepadamu Ya Allah SWT Tuhan Semesta Alam, Atas Rakhmat Dan

Hidayah yang engkau berikan dan kasih sayang yang engkau curahkan, dengan

izinmu skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-

orang yang saya sayangI, sebagai ungkapan terima kasaih.

Special untuk ayah dan ibunda tercinta (Suharto dan Sugati) yang selalu tidak

henti-henti mendo’akan anaknya (Ratna Efina) dalam menyelesaika skripsi ini

dan atas dukungan baik berupa moral dan material. Dan ucapan terima kasih tidak

cukup untuk mewakili besarnya kasih sayang dan pengorbanan yang telah beliau

berikan kepadaku.

I love my father and mother.

Kepada my spirit tersayang (Luki Setiawan ) terima kasih atas

motivasi-motivasi dan ide-ide yang telah diberikan kepadaku.

dan terima kasih kepada keluarga besarku yang selalu mendukung saya dalam

meraih atau mendapatkan gelar S.Kep.

I love and I miss everything.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alkhamdulillahhirobbil’alamin segala puji dan syukur kepada Allah SWT

yang selalu melindungiku, yang telah memberikan limpahan  rahmat, nikmat dan

ridhoNya. Sehingga penulis telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan

penelitian yang berjudul “ “Hubungan Dukungan Keluarga terhadap Kecemasan

pada Pasien Ca Serviks di RSUP. Dr. Kariadi Semarang”

Dalam penyusunan skripsi dan selama penyusunan skripsi ini, penulis

menyadari sepenuhnya bahwa penulis banyak  mendapat bimbingan, saran yang

bermanfaat  dan  dukungan dari berbagai pihak, sehingga  penyusun skripsi

mampu menyelesaikan sesuai dengan yang telah penulis rencanakan.  Oleh karena

itu, pada kesempatan ini  penulis menyampaikan  banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Anis Malik Thoha, 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 Tutik Rahayu M, Kep Sp.Kep.Mat selaku Ketua Program Studi S1

Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, dan selaku dosen pembimbing 1  yang  telah meluangkan waktu

untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran dalam penyusunan skripsi

ini.
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4. Ibu Ns. Hernandia Distinarista.S. Kep selaku pembimbing II yang telah

berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran

dan ketulusan hati.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program S1 Keperawatan FIK Unissula

terimakasih atas ilmu dan masukan yang telah diberikan.

6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang yang telah membantu dalam mencari

data yang dibutuhkan untuk skripsi ini.

7. DIKLAT  RSUP. Dr. Kariadi Semarang yang telah membantu dalam mencari

data yang dibutuhkan skripsi ini.

8. Orang tuaku tersayang Bapak Suharto, Suripno dan Ibu Sugati, Suniti serta

abang luki setiawan dan Adikku tersayang Aji Retno Saputra yang telah

mendidikku, membesarkanku dan menyemangatiku, memberi dukungan dan

saran – saranya yang telah diberikan kepada penulis yang tiada henti –

hentinya dan senantiasa memberikan semangat moril maupun materil untuk

keberhasilan saya untuk mencapai cita – cita.

9. Sahabatku yang terkasih (Umammah, Muniroh, Nita, Diendya, Ambar, Laila,

Heni, Dini, Ida, Rori, Puput, Dyah) yang selalu memberikan semangat,

motivasi untuk menyelesaikan skripsi dan meraih gelar bersama – sama.

10. Teman – teman S1 Keperawatan angkatan 2012 yang selama ini menemani

langkah – langkahku untuk mencari dan menimba ilmu, belajar, bermain,

untuk menggapai impian masa depan yang sempurna.

11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal penelitian ini

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena

itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan. Peneliti berharap

skripsi keperawatan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Semarang , April 2016

Penulis


