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PERSEMBAHAN
Bapak-ema’ orangtuaku dengan segala perjuangan
dan do’a dalam setiap tetes keringatnya,
yang tak pernah berhenti mengiringi setiap
langkahku dalam menuntut ilmu di dunia ini.
Kakak2ku, mas rois terimakasih atas
“sebuah kalimat pertanyaan” yang menjadi motivasi
besarku selama ini, mas zen, mas mufid dan
adiku agus.
Mba’ ayu’ dan dua keponakan tersayangku
yang sangat menggemaskan yang selalu
memecahkan rasa letihku berubah menjadi senyum
yang mengembang lebar.
Seseorang yang selalu memberi motivasi
dan menjadi inspirasi dalam perjalanan kehidupanku
untuk menjadi yang terbaik.
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Sahabat-sahabatku:
 Peny & ugik ndut terimakasih telah berkenan
melibatkan leptop dan netbook kalian menjadi
sahabatku disaat masa-masa penyusunan
skripsi.
 Tina yang selalu aku repotin dengan
printernya yang siap menggoreskan tinta
hijau tua dan kuning yang membentuk sebuah
logo unissula dan tinta hitamnya yang
menyusun berjuta-juta kata untuk membentuk
kalimat-kalimat yang telah aku susun dari
bulan desember 2011- juli 2012 hingga
berbentuk sebuah karya tulis bernamakan
“SKRIPSI Dani Fitri Sari NIM : 092080289”.
 Suara polosnya umi dan suara halusnya
mb’ ning dalam canda tawa guraunya memberi
motivasi disaat-saat pusing maupun senang,
yang akan menjadi cerita menarik dalam
sejarah kehidupanku.
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UKM-KORP SUKARELA (KSR), tempat
dimana aku belajar dan mendapat pelajaran
yang tak pernak aku dapatkan di kelas, tempat
dimana aku mengetahui banyak hal
yang tak pernah aku ketahui dan tempat dimana
aku mengerti apa yang tak pernah aku
mengerti.
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Dani Fitri Sari, lahir di Demak
29 April 1990, dari pasangan
Sajad dengan Sopuah yang
sehari-harinya tinggal di desa
dan dari keluarga yang hidup
sederhan yang menggandalkan
hidup
sehari-harinya
dari
pertanian. Pendidikan formal
diawali di Desa Kelahiran
SDN 1 Kalisari Sayung Demak,
MTs.
An-Nidham
Kalisari
Sayung Demak, MAN 2 Semarang. S1 Ilmu Keperawatan
Unissula Semarang dan sedang menyelesaikan jenjang
pendidikan Profesi Nurse
di Unissula Semarang
setelah resmi menyandang Sarjana Keperawatan
pada 20 Oktober 2012.
Selama menempuh pendidikan tidak pernah menorehkan
prestasi yang bisa di pamerkan, karna prestasi tidak untuk
dipamerkan. Tidak pernah mendapat rangking 1 selama
duduk di bangku sekolah, tidak pernah memperoleh IP
lebih dari 3,3 selama kuliah 8 semester, dan selain itu
setiap liburan semester tidak pernah menikmati libur
panjang, liburan dihabiskan di kampus untuk perbaikan
nilai bahasa kerennya SP (Semester Pendek). Menulis
bukanlah hobi atau kebiasaan yang saya sukai bahkan
sebaliknya saya hanya menulis kalu hanya ada tuntutan
besar saja tugas kampus misalnya. Selain kegiatan kuliah
sehari saya sering menghabiskan waktu di Unit Kegiatan
Mahasiswa lebih tepatnya di Korp Sukarela Palang Merah
Indonesia (KSR_PMI) menjaga amanat selama 2 periode
menjabat sebagai komandan.
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Kalu di MAN 2 di PMR (palang merah remaja) sebagai
wakil ketua. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan
selama menjalankan amanat.
Kalu di dunia keperawatan biasa dengan jarum
suntik, di luar kegiatan kampus disela-sela waktu yang
ada, jarum tapi bukan jarum suntik tapi jarum jahit dengan
ukuran 16, 14,11, benang, kain dan perlengkapan jahit
lainya menjadi teman di sela-sela waktu yang ada. Selama
satu tahun belajar menekuni hoby membuat baju
(desainer) yang dimulai sejak duduk di bangku kelas 1
SMA. Dan juga sering menghabiskan waktu di depan
laptop bersama aplikasi photoshop dan corel draw yang
menjadi hoby.
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