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HALAMAN MOTTO
“Sepasang mata adalah petunjuk,sepasang telinga adalah corong. Lisan adalah juru
bicara. Kedua tangan adalah sayap. Perut adalah kasih sayang. Limpa adalah
senyuman. Paru-paru adalah jiwa. Kedua pinggang adalah tipu daya. Dan hati
adalah raja. Ketika rajanya bagus,maka rakyatnya pun bagus. Dan jika rajanya
rusak,maka rakyatnya pun rusak.” (HR Ibnu Hibban,Abu Syaikh,dan Abu Nu’aim)
Sakit menjadi kebaikan baginya,jika ia bersabar dan memahami hikmah dibalik
ujian ini. Maka perhatikanlah saudaraku nasihat Ibnul Qoyyim rahimahullah
berikut ini : “Andaikata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam
ciptaan dan urusan-Nya,maka tidak kurang dari ribuan hikmah (yang dapat kita
gali,-ed). Namun akal kita sangatlah terbatas,pengetahuan kita terlalu sedikit dan
ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu
Allah,sebagaimana sinar lampu yang sia-sia di bawah sinar matahari.”
“Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada
murka orang tua” (Hasan. at-Tirmidzi : 1899,HR. al-Hakim : 7249, ath-Thabrani
dalam al-Mu’jam al-Kabiir : 14368, al-Bazzar : 2394)
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia,
dan ridho-Nya, sehingga saya Ayuk Novitasari sebagai penulis dapat diberikan
kesempatan untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Asuhan
Keperawatan pada Ny. P dengan Pasca Stroke di Ruang Cempaka di Rumah
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Semarang”.
Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan
saran yang bermanfaat dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah
ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu, pada kesempatan
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Universitas Islam Sultan Agung Semarang,serta selaku pembimbing dalam
penyusunan karya tulis ilmah ini,yang telah dengan sabar,selalu meluangkan
waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan. Dan tak lupa selalu
memberikan ilmu serta nasehat yang bermanfaat dalam penyusunan karya tulis
ilmiah ini.
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mendoakan, memotivasi, memberikan semangat, memberikan materiil dan semua
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yang telah diberikan kepada saya dengan penuh kasih dan sayangnya, sehingga
karya tulis ilmiah ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
6.

Saudara-saudara dari keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa,
memotivasi dan nasehat agar karya tulis ilmiah ini dapat penulis selesaikan
dengan baik.
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Semua pihak yang belum bisa penulis tuliskan satu per satu, atas bantuan dan
kerja sama yang diberikan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.
Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua
pihak yang telah dengan tulus dan ikhlas membantu dalam penyusunan karya
tulis ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ilmiah
ini masih terdapat kekurangan,maka dengan senang hati penulis menerima kritik
dan saran yang membangun demi perbaikan dari karya tulis ilmiah ini. Penulis
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