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HALAMAN JUDUL
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SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
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HALAMAN PERSETUJUAN
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HALAMAN PENGESAHAN
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MOTTO

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

Jadilah seperti karang dilaut yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal

yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali.

Ingat hanya kepada Allah apapun dimanapun kita berada Dia-lah tempat

meminta dan memohon..

Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah

pertama.

“Keberhasilan akan diraih dengan belajar”

Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak

ketika suskes.

Dan ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan..

Dan pada akhirnya kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan

usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusi

tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha...
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua saya “ Ayah Ali Maksum & Ibu Janatun” yang saya cintai

dan hormati dan slalu suport saya

Kakak saya tercinta Nur Indah Sari, adek-adek saya yang selalu ada untuk

saya, teman tersayang yang selalu menemani dikala senang dan susah , selalu

membantu

Ibu Dwi Retno Sulistyoningsih selaku pembimbing saya yang banggakan dan

saya sayangi

Saudara-saudaraku semua yang tersyang yang slalu dukung

Teman- teman yang saya banggakan satu seperjuangan d3 keperawatan

Unissula angkatan 2013

Almamater yang saya banggakan
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr . Wb

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya

Tulis Ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan pada Ny. I dengan Sinusitis di

Ruang Baitul Izzah II RSI Sultan Agung Semarang”. Karya Tulis Ilmiah ini

disusun sebagai pesyaratan kelulusan pada Program Studi Keperawatan Diploma

III Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusun Karya Tulis Ilmiah ini penulis banyak mendapatkan saran,

dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang

merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat

membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan

tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala

hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih

kepada :

1. H. Anis Malik Thoha, Lc. MA. Ph. D selaku 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 Prodi D-III Keperawatan

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

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

penyusunan laporan, yang telah membimbing dan memberikan masukan

kepada penulis

5. Institusi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sebagai lahan menuntut

ilmu secara langsung, terutama untuk ibu Rahma selaku perawat dan

pembimbing klinik di ruang Baitul Izzah II.
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6. Bapak dan Ibu Dosen yang sangat sabar dan baik dalam membimbing penulis

selama 3 tahun ini.

7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan moril, materil, dan

spiritual, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat

dan dukungan serta mendoakan penulis selama penulisan dan selalu

mengharapkan keberhasilan penulis

8. Buat keluargaku baik kakakku, adikku, budeku, dan sahabat-sahabatku SMA

(ASRUL) yang selalu memberikan suport dan doa untuk keberhasilan penulis

9. Buat sahabatku dari pertama ambil pengumuman sampai sekarang, yang

senasip seperjuangan Ana Zuhrotul Wahidah, yang selalu menemani dan

menunggu saat konsul, mencari referensi bareng dan mendapatkan nasip juga

bareng.

10. Buat temenku Dania Indri yang selalu bersama, yang baik hati, dan terkadang

nyebelin tetapi baik hatinya terimaksih sudah menjadi teman, sahabat tidak

hanya dalam bangku kuliah tapi kita harus tetap bersama, Ana, Atik dan

Dania.

11. Buat teman seperjuangan konsul dan teman satu kelompok praktek,

terimakasih sudah memberikan masukan, Ana, Dania, Andina, dan Sa’adah.

12. Dan tak lupa semua teman-teman yang baik yang tidak pernah terlupakan,

teman satu angkatan FIK UNISSULA angkatan 2013, yang super, duper joss

tidak akan terkalahkan, terimakasih kawan-kawanku sukses untuk kita semua.

Ingat tidak boleh sombong yaaaa!!!

13. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis

Ilmiah ini, maaf tidak bisa disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari

sempurna, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan

segala kemampuan yang ada untuk memberikan hasil terbaik. Untuk itu

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan

Karya Tulis Ilmiah ini.
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Semoga Allah SWT memberikan rahat dan hidayah-nya kepada kita semua

dan tiada lain harapan penulis, semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi

para pembaca dalam meningkatkan pelayanan keperawatan dimasa mendatang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Semarang, Juni 2016

Penulis


