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HALAMAN PERSEMBAHAN

 Karya Tulis Ilmiah ini penulis persembahkan secara khusus untuk Bapak, Ibu

dan Adikku yang selama ini telah memberikan dukungan, kasih sayang dan

doa yang tidak akan pernah habis diberikan untuk putra dan saudaranya.

 Teman-teman satu bimbingan, kita bekerja keras dan berdoa bersama untuk

menyelesaikan karya tulis ini.

 Teman-teman satu seperjuangan angkatan 2013, yang berjuang bersama-sama

selama ini untuk kelulusan.

 Sahabat-sahabatku walaupun jauh di mata tapi semangat dan doanya selalu di

hati

 Serta untuk pembaca yang percaya bahwa ikhlas adalah jalan untuk

menjemput fitrah kemanusiaan.
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MOTTO

 Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu

pengetahuan buta.

 Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu tingkah laku.

 “Dengan kecerdasan jiwalah manusia menuju arah Kesejahteraan”

(Ki Hajar Dewantara).

 “Orang tidak mungkin mencapai tingkat muttaqien,

apabila tidak berilmu, dan apa guna ilmu apabila

tidak dibuktikan dalam perbuatan”

(Abu Darda).

 Ilmu adalah kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada

kezaliman dan tenaga badan daripada kelemahan

(Imam Al Ghazali).

 Tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu.

 Syukur merupakan kualitas hati yang terpenting. Dengan bersyukur kita

akan diliputi rasa damai, tentram, dan bahagia.

 Hadapi kawan atau musuhmu dengan wajah yang

menunjukkan kegembiraan, kerelaan penuh kesopanan dan ketenangan. Jangan

menampakkan sikap angkuh dan sombong

(Imam Al Ghazali).
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan segenap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan

rahmat, taufiq, serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya

Tulis Ilmiah dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY. M

DENGAN Ca BULI PRO KEMOTERAPI YANG KE-5 DI RUANG

BAITUSSALAM II RSI SULTAN AGUNG SEMARANG”.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis menemui berbagai

hambatan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka

masalah tersebut dapat diatasi. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc. MA. Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Ns. Muh. Abdurrouf, M. Kep, selaku kepala program studi DIII

Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA Semarang.

4. Ibu Ns. Dwi Retno Sulistyaningsih, Sp. KMB, selaku pembimbing dalam

penyusunan Asuhan Keperawatan Medikal Bedah ini.

5. Bapak dan ibu dosen dan staf pengajar Prodi D III Keperawatan Fakultas

Ilmu Keperawatan UNISSULA Semarang.

6. TIM Penguji laporan kasus ujian komprehensif ini.

7. Bapak dan ibu tercinta dengan segala cinta dan kasih sayang yang telah

membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan motivasi dan

semangat untuk kesuksesan putrinya.

8. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan semangat.

9. Sahabatku Atik dan Dania yang selalu ada saat sedih dan bahagiaku selama

tiga tahun ini.
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10. Teman-temanku satu bimbingan Atik, Andina, Dania, dan Sasa yang selalu

bersama-sama berjuang menyusun Karya Tulis Ilmiah, I Love u All.

11. Sahabatku Ahmad Zamharir yang telah membantu meminjamkan labtop

disaat labtopku dalam fase perbaikan.

12. Sahabat tercinta yang sedang mengerjakan Karya Tulis Ilmiah, terima kasih

semangat dan motivasinya.

13. Teman-teman seperjuangan yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri

terima kasih telah menemani, menghibur dan memberikan semangat saya

ucapkan terimakasih.

14. Semua pihak yang telah membantu hingga dapat menyelesaikan Karya Tulis

Ilmiah ini yang namanya tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Asuhan Keperawatan ini jauh dari sempurna dengan

keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa

mendatang.

Semoga Asuhan Keperawatan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan untuk

semua pembaca dalam menambah pengetahuan dan wawasan dalam pelaksanaan

Asuhan Keperawatan yang kita berikan kepada keluarga selama di rumah.

Segala sesuatunya kita kembalikan semoga Allah SWT memberikan

balasan setiap amal perbuatan yang baik.

Semarang, 13 Juni 2016

Penulis


