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HALAMAN PERSETUJUAN
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HALAMAN PENGESAHAN
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HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

Ayahanda Asmad dan Ibunda tercinta Endang dengan
segala kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, materil
yang telah diberikan kepada saya.
Adik-adik saya yang telah mendoakan dan selalu
mendukung saya.
Untuk seseorang yang tidak perlu saya sebutkan namanya
terima kasih karena selalu meluangkan waktunya, selalu
memberikan semangat,nasehat, dan selalu mendoakan
yang terbaik .
Dosen pembimbing I Bu Sri Wahyuni yang telah
memberikan ilmu, dukungan, motivasi kepada saya dan
meluangkan waktunya.
Dosen pembimbing II Bu Apriliani Yulianti W, yang telah
meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, dukungan dan
motivasi kepada saya.
Sahabat-sahabat saya yaitu Nurhikmah, Nila, Tri & Anggi
yang sudah memberikan semangatnya dan selalu
mendoakan.
Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya
sehingga saya mampumelewati itu semua dengan mudah.
Teman-teman seangkatan 2012 yang telah sama sama
berjuang sampai akhir utuk mendapatkan ilmu yang
berharga dari kampu kita FIK UNISSULA.
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MOTTO

Berbuat baiklah sesungguhnya itu untuk
dirimu sendiri

“in ahsantum ahsantum li-anfusikum, wa ina
as’tum falaha..”
“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu
berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika
kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk
dirimu sendiri.” (Q.S. Al-Isra:7)
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan
limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang
berjudul “Hubungan Antara Usia Ibu Dan Umur Kehamilan Dengan
Kejadian Preeklampsia” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi
salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Keperawatan di
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai wujud partisipasi
penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis dapatkan selama
perkuliahan.
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak,
sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1.

Bapak 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 Sultan Agung Semarang.

3.

Ibu Hj. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep.,Sp.Kep.Mat, selaku dosen pembimbing I
yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sabar memberikan
bimbingan, motivasi, dan nasehat yang bermanfaat guna penyusunan
penelitian ini.
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4.

Ibu Ns. Apriliani Yulianti Wuriningsih, M.Kep, selaku pembimbing II yang
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sabar memberikan
bimbingan, motivasi, dan nasehat yang bermanfaat guna penyusunan
penelitian ini.

5.

Ibu Ns. Tutik Rahayu, M.Kep.,Sp.Kep.Mat, selaku penguji I yang telah
meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan dalam
penyusunan Skripsi.

6.

Seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Keperawatn Universitas Islam Sultan
Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan
pengalaman yang sangat berharga kepada peneliti.

7.

Ayah saya tercinta Asmad dan Ibu saya tercinta Endang, adik-adik saya
tersayang, dan keluarga tercinta terima kasih atas dukungan dan doanya, serta
kerja kerasnya telah memberikan motivasi baik moril maupun materiil.

8.

Terima kasih pula buat sahabat-sahabat saya Nurhikmah, Tri Hardianti, Nila
Andriani, Putri Anggraini dan seluruh teman-teman Cerdas Sultraku yang
lainnya Terimakasih atas dukungan serta motivasinya.

9.

Kepada yang teristimewa dan terkasih Chairul Anwar, terimakasih atas
dukungan, motivasi, sukses juga buat kamu semoga di lancarkan segala
urusannya.

10. Teman-teman angkatan 2012 yang selalu bersama-sama dalam segala
kegiatan akademik selama ini, terima kasih atas segala dukungannya dalam
penyusunan skripsi ini serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan
satu per satu.

x

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurnah dan banyak
kesalahan. Segala kritik dan saran diharapkan dapat menyempurnakan ini. Penulis
berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah
membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan
khususnya pengembangan ilmu keperawatan maternitas.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, maret 2016
Penulis

Serli Marlianti
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