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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya

bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai

(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN
SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

Ayahanda Pelda ABD. Haris dan Ibunda tercinta Sarmawati dengan

segala kasih sayang, doa, perhatian, dukungan, materil yang telah

diberikan kepada saya.

Kakak eka rismawati haris, dedi haris dan adik yuda ariska haris yang

telah mendoakan dan selalu mendukung saya.

Untuk seseorang yang tidak perlu saya sebutkan namanya terima kasih

karena selalu meluangkan waktu untuk 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 Nila Andriani, Nurhikma, Serli Marlianti, Putri

Anggraini, Entin Tri Suprapti yang sudah memberikan semangat dan

selalu mendoakan.

Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya

mampu melewati itu semua dengan mudah.

Teman-teman seangkatan 2012 yang telah sama sama berjuang sampai

akhir untuk mendapatkan ilmu yang berharga dari kampus kita FIK

UNISSULA.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji serta syukur penulis sampaikan kepada

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Pemilihan Kontrasepsi Efektif Selama Menyusui Pada

Wanita Usia Subur Di Wilayah Kerja Puskesmas Genuk Semarang ”. Skripsi

ini disusun sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi untuk dijadikan acuan

pada saat penelitian.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan maupun dukungan dari berbagai

pihak sehingga penysunan skripsi ini dapat terselesaikan.Terutama 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 Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Ns. Sri Wahyuni, M.Kep, Sp.Mat, selaku dosen Pembimbing I yang telah

sabar dan meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan,

dorongan, nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Ns. Apriliani Yulianti Wuriningsih, M.Kep, selaku dosen pembimbing II

yang telah sabar, meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan

bimbingan yang sangat berharga guna penyusunan skripsi ini.
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5. Ibu Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.Mat, selaku penguji I yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan masukan dalam penyusunan

Skripsi.

6. Seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan

Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan

pengalaman yang sangat berharga kepada peneliti.

7. Ayahanda Pelda ABD. Haris dan Ibunda sarmawati yang sangat saya sayangi

dan cintai, terima kasih atas do’a, pengorbanan dan dorongan semangat serta

motivasi baik moril maupun materil, tiada kata terindah bisa membalas segala

pengorbanan kalian.

8. Kakakku tersayang Eka Rismawati Haris, AMG., Dedi Haris, Adikku

tersayang yuda ariska haris, serta semua keluarga tercinta terima kasih atas

dukungan dan do’anya.

9. Kepada yang teristimewa dan terkasih yang namanya tidak perlu saya

sebutkan terima kasih atas dukungan, motivasi, do’a dan kesabarannya untuk

membimbing, serta enantiasa menyemangati untuk segera menyelesaikan

Skripsi ini, Sukses juga buat kamu.

10. Sahabatku Nila Andriani, Nurhikma, Serli Marlianti, Putri Anggraini, Entin

Tri Suprapti, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

11. 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.
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12. Teman-teman Cerdas Sultraku angkatan 2012 terima kasih untuk dukungan,

kerja sama dan semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan

banyak kesalahan. Segala kritik dan saran diharapkan dapat menyempurnakan

skripsi 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, Januari 2016

Penulis


