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HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari AllahSWTdan

kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menujuki orang-

orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan dan

Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang

terang benerang dengan seizin-Nya, dan menujuki mereka ke jalan

yang lurus.

(QS. Al-Maidah:5-6)

Menuntut ilmu adalah taqwa

Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar

~Khalifah Umar~
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum,

kecuali kaum itu sendiri yang mengubah

apa yang ada pada diri mereka

(Q.S Ar-Ra’d : 11)

Alhamdulillahirobbil alaminpuji syukur selalu tersurah kepada Allah SWT dan

Rasullullah SAW.Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Ku

persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT atas segala petunjuk , kemudahan, kelancaran, dan ridhonya.

2. Mama (Maslihani) dan Bapak (Husin) tercinta dengan segala kasih

sayang, pengorbanan dan jerih payahnya selalu mendoakan dan memberikan

semangat yang tiada henti-hentinya serta dukungan baik moril maupun materil.

3. Abang willy, dek qiya, acil amy serta seluruh keluarga besarku yang selama ini

memberikan semangat, doa dan motivasi.

4. Teman-teman kos pak hadi (acil nisa, icha, zain, feny, anjani, dina, sri),

sahabat-sahabatku kakak niva, beb riris, beb ulfa, bunda nana, kakak ayu kakak

napek, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu).

5. Teman-teman angkatan 2012 dan sahabat-sahabatku. Terima kasih atas doa,

semangat dan dukungannya.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, nikmat dan ridho-Nya, sehingga

penulis telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga

persyaratan untuk mengikuti ujian sidang skripsi serta untuk menambah wawasan

dan ilmu dalam promotif dibidang keperawatan maternitas.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi secara langsungdan tidak

langsung penulis telah mendapatkan bantuan, dorongan, dan bimbingan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan trima kasih yang

sebesar-besarrnya kepada:

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

3. Ibu Ns. Tutik Rahayu, M. Kep, Sp. Kep Mat selaku Kaprodi S1 Keperawatan

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung.

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

sekaligus Pembimbing 1 yang selalu sabar dan meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran dalam memberikan bimbingan, dorongan, ilmu dan nasehat yang

sangat berharga guna kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Ns. Apriliani Yulianti. W, M. Kep selaku pembimbing 2 yang selalu

sabar dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan
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bimbingan, dorongan, ilmu dan nasehat yang sangat berharga guna

kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh staf pengajar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan

Agung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis

selama menempuh studi.

7. Kepala sekolah SMA Al-Fattah Semarang yang telah memberikan ijin

penelitian.

8. Bapak mama tercinta dengan segala kasih sayang, pengorbanan dan jerih

payahnya selalu mendoakan dan memberikan semangat yang tiada henti-

hentinya serta dukungan baik moril maupun materil.

9. Abang willy, dek qiya, acil amy serta seluruh keluarga besarku yang selama

ini memberikan semangat, doa dan motivasi.

10. Teman-teman kos pak hadi (acil nisa, icha, zain, feny, anjani, dina, sri),

sahabat-sahabatku kakak niva, beb riris, beb ulfa, bunda nana, kakak ayu

kakak napek, ijah, khaeriah, mas lucky, mas syarif dan lain-lain yang tidak

bisa disebutkan satu persatu).

11. Teman-teman seperjuangan organisasi HMJ S1 Keperawatan 2012 (pras dan

ria) Senat Mahasiswa 2012 (Maulidin dan maldin) Badan excecutive

mahasiswa 2012 (Bayu) dan kakak-kakak Demisioner dan adek-adek HMJ S1

keperawatan yang selalu mensupport.

12. Teman-teman angkatan 2012 terima kasih atas doa, semangat dan

dukungannya.
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun demi perbaikan, sehingga skripsi ini bisa disusun mendekati

sempurna.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, Maret 2016

Penulis


