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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan 

karya tulis ilmiah dengan judul Penerapan Kompres Hangat Untuk Mengatasi 

Hipertermia Pada Pasien Anak Dengan Kejang Demam. Dalam penyusunan karya 

tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa kelancaran dan keberhasilannya dalam 

penyusunan karya tulis ilmiah ini berkat bimbingan saran yang bermanfaat dari 

berbagai pihak, sehingga penulis mampu menyelasaikan karya tulis ilmiah ini 

dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., 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. Bapak Ns. Muh. Abdurruof, M.Kep selaku Kaprodi DIII Keperawatan 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Ibu Ns. Nopi Nur Khasanah, M.Kep, Sp.Kep.An selaku pembimbing karya 

tulis ilmiah yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bimbingan, arahan, 

dan juga memberikan ilmunya  dalam penyusunan dan penyelesaian karya 

tulis ini. 
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5. Bapak Ns. Heri Susanto, MAN dan Ibu Ns. Indra Tri Astuti, 

M.Kep.Sp.Kep.An selaku penguji I dan II yang telah berkenan untuk 

meluangkan waktu dan bersedia menjadi tim penguji karya tulis ilmiah ini. 

6. Seluruh Dosen Pengajar, Staff dan segenap Civitas Akademik Fakultas 

Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah 

mendidik dan mencurahkan ilmunya kepada penulis selama menempuh 

program pendidikan DIII Keperawatan. 

7. Kepala ruang dan seluruh staff Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penyelesaian 

penulisan karya tulis ilmiah ini. 

8. Ayahanda Mohamad Afandi, SH dan Ibunda Uswatun Khasanah, S.Pd 

tercinta, Terima kasih banyak atas pengorbanan dan kasih sayang yang 

selalu Abah dan Umi curahkan kepada saya sejak kecil hingga dewasa ini. 

Terimakasih juga atas segala do’a dan semangat , dukungan serta motivasi 

yang salalu Beliau haturkan kepada saya sehingga penulis mampu 

menepuh program pendidikan DIII Keperawatan dan mampu 

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. “Jazakumullah Khairan Katsiran 

Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza” 

9. Adikku  Mohammad Yucha Ilayya yang paling aku sayangi dan yang 

selalu mendoakan, memberikan semangat sdan motivasi dalam 

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. Terimakasih telah menjadi adek 

sekaligus rasa kakak buat aku . 
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10. My best partner in spirit Afifuddin beloved, my faithful friend. 

Terimakasih atas perhatian, dukungan dan nasihatnya selama ini. Selalu 

berjuang dan memotivasi saat bersama-sama menempuh studi dan 

menyelasaikan penulisan karya tulis ilmiah ini untuk memperoleh gelar 

Amd.Kep . I wish you all the best in your life. Semoga karya tulis ilmiah 

ini kelak bisa kita baca berdua disuatu sore yang indah nanti. 

11. Sahabatku Dian Wahyuningsih, patner hidup selama di Semarang baik 

patner makan, belajar dan patner tidur. Terimakasih telah memberikan 

support dan dukungannya selama ini dan selalu ada di setiap situasi baik 

senang maupun sedih. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama semoga 

membawa berkah dan ukhuwah kita selalu terjaga. Tetap semangat dan 

Sukses untuk kedepannya. 

12. Sahabatku Binar Sari Ningsih, Norhana Indra Dewi, Budi Suharno, Ponco 

Agus Wardani. Terimakasih untuk kebersamaan dan dukungannya selama 

ini . Sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing. 

13. Sahabat kecilku Dewi Zuli Sukmawati, Zuliana , Mualimah, Terimakasih 

telah menjadi pelangi dan selalu mengisi hari-hari ku, berkat do’a, 

dukungan dan motivasi kalian penulis  mampu menyelesaikan karya tulis 

ilmiah ini. Semoga sukses dibidangnya masing-masing. 

14. Teman-teman DIII Keperawatan angkatan 2016, Terimakasih untuk 

kebersamaan dan loyalitasnya selama ini dalam perjuangan kita untuk 

menempuh studi kita dan menggapai impian kita sebagai seorang perawat. 

Perawat yang berjiwa islami dan mampu membangun generasi yang khaira 
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ummah. 3 tahun lamanya pendidikan akan menjadi pengalaman dan 

kenangan yang sangat indah.  

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi 

perbaikan karya tulis ilmiah selanjutnya. Penulis berharap semoga karya tulis 

ilmiah ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak. 

 

 

     Semarang, 17 Mei 2019 

 

      Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


