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MOTTO 

 

“Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab jika kamu mampu bersabar, 

Allah akan memberikan yang lebih dari apa yang kamu minta 

Dan jalanilah hidupmu layaknya matahari, dilihat orang atau tidaknya ia akan 

tetap bersinar, dihargai atau tidak ia tetap menerima” 

Tinggalkanlah yang meragukanmu, karena kejujuran adalah ketentraman, dan 

kebohongan adalah kebimbangan ( HR. Tirmidzi ) 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmaanirrohim 

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan laporan ini dengan judul “ Penerapan Guided Imagery Mengunakan 

Media Audio Visual Untuk Mengurangi Rasa Nyeri Pada Pasien Post Op 

Submandibula ”. 

 Adapun maksut dan tujuan dari laporan ini adalah untuk menyelesaikan 

Progam Kependidikan Ahli Madya Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis banyak menemui 

berbagai kendala dan hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak, maka hambatan tersebut dapat diatasi dan pada akhirnya laporan 

ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, maka pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terimakasih yang sangat besar kepada : 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph. D. Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3.  Ns. Muh Abdurrouf, M.Kep. selaku Ketua Progam Studi DIII 

Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

4. Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep MB. selaku Dosen Pembimbing Karya Tulis 

Ilmiah yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Ilmu Keperawatan 

UNISSULA yang telah membantu dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar sehingga dapat berguna bagi penulis dalam menyusun Karya 

Tulis Ilmiah ini. 
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6. Kepada kedua Orang Tua dan Kakak-kakak ku tercinta dirumah yang 

selalu memberika do’a, dukungan serta segala pengorbanan yang sangat 

besar baik moral maupun materi, serta kasih sayang sepanjang masa, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis 

sangat bangga dan bersyukur memiliki orang tua seperti beliau. 

7. Kepada Mega Pratiwi Istiyani tersayang atas semua perhatian dan 

dukungan dan nasehatnya selama ini selalu memotivasi untuk selalu 

semangat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini untuk 

memperoleh gelar Amd. Kep. 

8. Kepada teman-temanku, Budi suharno, Ponco agus wardani, Syaikhul 

mujahidin, Muhammad Iqbal serta Jamaludin fredi setiawan, kalian selalu 

memotivasi dan memberikan semangat suport untuk menyelesaikan Karya 

Tulis Ilmiah ini dengan baik. 

9. Teman – teman seperjuangan angatan tahun 2016 Prodi DIII Keperawatan 

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan 

semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari kata sempurna, 

untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi peningkatan 

pengetahuan dan perbaikan dimasa mendatang. 

Namun penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk 

memberikan sebaik-baiknya. 

Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada pasien dan tiada lain harapan penulis semoga Karya Tulis Ilmiah ini 

bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh 
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