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SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

iii

HALAMAN PENGESAHAN

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
“Berdoa dan usaha adalah cara agar skripsi ini cepat selesai”
(Penulis)
PERSEMBAHAN
Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT yang selalu melindungiku
Saya persembahkan karya kecil ini untuk orang-orang yang senantiasa
mendukung dan mendampingiku :
1.

Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda dan ibunda yang memberikan seganap
kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti
hentinya mengiringi setiap langkahku.

2.

Saudaraku Indra Cahaya Kumara terima kasih atas kasih sayang dan
dukungannya.

3.

My best friend’s Nanang, Ardika, octivani, Uzwah, Indah, Irma, Budi, Dedi,
Arif, dan masih banyak lagi, terimakasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan,
traktiran, ejekan, dan semangat yang kalian berikan. Saya tidak akan
melupakan warna yang telah kalian berikan di hidupku

4.

Buat teman-teman seperjuangan satu bimbingan

yang selalu saling

menyemangati.
5.

Keluarga besarku yang di Purwodadi, yang juga selalu mendukung saya.

6.

Keluaraga besar Fakultas Ilmu Keperawatan yang tidak bisa penulis sebutkan
satu persatu.

7.

Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu saya
banggakan.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “faktor – faktor
yang mempengaruhi kejadian kanker serviks di RSUP Dr. Kariadi Semarang”.
Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam program
pendidikan sarjana strata-1 di Fakultas Ilmu Keperawatan Prodi S1 keperawatan
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.Proposal ini mengacu pada literatur
yang berkaitan dengan judul.
Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1.

Ns. Iwan Ardian, SKM., M. Kep, selaku dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
UNISSULA

2.

Ns. Tutik Rahayu, M. Kep., Sp. Kep. Mat, selaku pembimbing I yang telah
memberikan pengarahan, petunjuk dan saran kepada Peneliti dalam
menyelesaikan proposal ini.

3.

Ns. Apriliani Yulianti W., M. Kep, selaku pembimbing II yang telah
memberikan pengarahan, petunjuk dan saran kepada Peneliti dalam
menyelesaikan proposal ini.

4.

Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil
serta doa yang tak pernah berhenti hingga saat ini.

5.

Segenap dosen yang mengajar di fakultas ilmu keperawatan, terima kasih atas
curahan ilmunya.
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6.

Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal penelitian ini
yang tidak dapat penulis sebutkan.

7.

Semua teman-teman seperjuangan yang selalu kompak terimakasih atas
semuanya.
Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan

dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan
saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan selanjutnya. Akhir
kata peneliti berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi peneliti
khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Februari 2016
Peneliti
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