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MOTTO

“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit!

Bermimpilah setinggi langit, Jika engkau

jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-

bintang”

(Bung Karno)

“You can’t plan future based on the past”

(Edmud Burker)

“barang siapa yang menempuh jalan yang

padanya ia memuntut ilmu, maka Allah

menempuhkanya jalan ke surga”

(HR.Muslim dari Abu Hurairah)

“Your problems are your own, solve it or it

will break up your life”

(Penulis)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulilah puji syukur terhadap Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmad dan hidayah nya kepada penulis

sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan, dan karya ini

penulis persembahkan untuk :

1. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang

tiada terhingga kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan

kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada

terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan

selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan

persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk

membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini

belum bisa berbuat yang lebih, tanpa kalian saya tidak

dapat berdiri hingga titik yang sejauh ini terimakasih bapak

sutikno dan ibu TUNTUM SUWATI

2. Adik ku tercinta YUDHI PRASETYA w.A yang selalu

memberikan keceriaan dalam kehidupan kakak selama ini

3. nenek-NENEK ku tercinta SRIWATI dan TUGINI yang selalu

mendoakan ananda sehingga ananda dapat menyelesaikan

skripsi ini

4. Keluarga besar ku terimakasih untuk semuanya sehingga

saya bisa menjadi seseorang yang akan bermanfaat bagi

sesama suatu saat nanti
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KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil’alamin, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan

judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Mahasiswa Keperawatan

Saat Pertama Kali Praktik DiRumah Sakit”

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik

moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. H. Anis Malik Thoha, Lc., MA, Ph.d., Rektor Universitas Islam Sultan

Agung Semarang.

2. Ns. Iwan Ardian, SKM., M.Kep., Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Unissula

Semarang.

3. Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.Mat., Ketua program studi S1

Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawtan Unissula Semarang.

4. Ns. Hj.Dwi Heppy R.,M.Kep,Sp.Kep.Jiwa, pembimbing I yang telah sabar

membimbing, memotivasi serta membantu memberikan masukan, solusi serta

saran-saran kepada saya.

5. Ns. Betie Febriana, S.Kep, pembimbing II yang telah sabar membimbing,

memotivasi serta memberikan masukan, solusi serta saran-saran kepada saya.
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6. Wahyu Endang Setyowati, SKM, M.Kep, Penguji I yang telah memberikan

masukan, solusi serta saran-saran kepada saya.

7. Pihak Fakultas ilmu keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang

yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

8. Kedua Orang Tua yang saya cintai, ayahanda Sutikno, M.Pd dan Ibunda

Tuntum Suwati, S.Pd yang telah memberikan doa, dukungan yang luar biasa

berupa moril maupun materiil dan selalu memberikan nasehat-nasehat selama

ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini.

9. Kepada Adik saya Yudhi Prasetya W.A terima kasih atas atas doa, dukungan

semangatnya selama ini.

10. Terimakasih banyak kepada Fahri Rahmat, atas doa, dukungan semangat dan

motivasi serta perhatiannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.

11. Sahabat-sahabatku Ni’ma, Iin, Eka, Sinta, Lili, Indri, Tuty, Yayan, Kak Iin,

kak Ichy, Ema, Hikmah, serta teman-teman lain yang tidak dapat di tulis satu

persatu oleh penulis, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan

selama ini.

12. Teman-teman angkatan 2012 prodi S1 keperawatan Unissula Semarang

terkhusus teman-teman Cerdas Sultraku serta teman-teman se-bimbingan

saya di Departemen Jiwa yang telah memberikan doa, dukungan, semangat

dan motivasi yang tiada henti-hentinya sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

kan tetapi dengan segala kerendahan hati penulis memberanikan diri dengan
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segala keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, koreksi,

saran dan kritikan yang bersifat membangun penulis demi kesempurnaan skripsi

ini.

Akhir kata, semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua

pihak, mendapatkan keberkahan berupa imbalan dari Allah SWT .

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Januari 2016

Penulis


