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HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga penulis

dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, laporan Karya Tulis Ilmiah ini

penulis persembahan kepada:

1. Ibu dan ayah yang selalu mendoakan, memberi dukungan yang luar biasa dan

kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada saya dan yang tiada henti

mendukung saya untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Adikku Winda dan Dina yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan

Karya Tulis Ilmiah ini.

3. Keluarga besar dari ayah dan ibu, terima kasih atas dukungan yang kalian

berikan kepada saya.

4. Semua guru–guru saya, bapak dan ibu dosen serta seluruh staf dan karyawan

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dosen pembimbing saya Ibu Erna Melastuti, S.Kep., Ns., M. Kep yang

selalu membimbing serta sabar menghadapi saya dan teman-teman. dan

membantu saya dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.

6. Sahabat-sahabat saya yang sampai sekarang masih memberikan semangat dan

perhatian kepada saya.

7. Sahabat-sahabat saya yang sudah 3 tahun bersama saya dalam keadaan

senang, susah, maupun sedih Desi Alfiyanti dan Afrissa Desy Harlina.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 khususnya kelas A yang selalu

memberikan kenangan disetiap waktu yang sudah kita lalui bersama selama 3

tahun ini. Terima kasih semuanya, untuk doa, dukungan, bullyan yang selalu

memberikan motivasi kepada saya untuk dapat menjadi manusia yang lebih

baik lagi dari sebelumnya, serta canda tawa di setiap cerita indahnya yang

selalu dirindukan nantinya.
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MOTTO

Jalanilah hidup ini semuanya karena Allah.

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersesdih hati padahal

kamulah orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang beriman (Ali

Imron (3). 139).

Orang yang kuat hatinya, Bukan mereka yang tidak pernah menangis, Melainkan

Orang yang tetap tegar ketika banyak Orang menyakitinya.Seberat apapun beban

masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak pernah melebihi

batas kemampuan kamu.

Jika kamu memiliki keinginan untuk memulai, kamu juga harus mempunyai keberanian

dan keinginan ununtuk menyelesaikannya, bukan hanya mengakhiri

Tuhan tidakkan berikan cobaan melebihi kemampuanmu. Ketika putus asa, ingatlah,

jika Tuhan memberinya padamu, Dia akan membantumu melewatinya

Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu lakukan, coba

lagi!!!!

Jangan menyerah atas impianmu, impian memberimu tujuan hidup. Ingatlah, sukses

bukan kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci sukses. Semangat !!!!!!
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta

alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis

dapat menyelesaikan penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Asuhan

Keperawatan Pada Ny.S dengan Hipertensi di Ruang Baitul Izzah 1 Rumah Sakit

Islam Sultan Agung Semarang”. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan

kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan

pengikutnya yang telah membawa perkembangkan islam hingga seperti sekarang

ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan Karya Tulis Ilmiah

ini berkat bimbingan, pengarahan, dan dukungan moral maupun spiritual dari

berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan

terima kasih pada :

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 Abdurouf, S.Kep,. Ns., M. Kep, selaku ketua prodi DIII

Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

4. Ibu Erna Melastuti, S.Kep., Ns., M. Kep selaku pembimbing Karya Tulis

Ilmiah yang telah sabar dan berkenan meluangkan waktu untuk memberikan

motivasi, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan

Karya Tulis Ilmiah ini

5. Kepala Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang terutama di Ruang Baitul

Izzah 1 rumah yang telah membimbing penulis dalam pembuatan Karya Tulis

Ilmiah ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang sangat sabar dalam membimbing penulis selama

tiga tahun ini.
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7. Ibu Solekhah dan Ayah Abdullah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh

keikhlasan, dengan segala pengorbanan yang telah merawat, membesarkan,

mendidik, mendoakan serta memotivasi baik materil maupun spiritual dan

tetap menyemati untuk meraih cita.

8. Adik-adikku Winda Amalia Sholekhah dan Dinatul Munawaroh yang selalu

memberikan semangat kepada saya sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat

terselaikan.

9. Teman-teman ku “ Vivi Romala Indah, Desi Alfiyanti, Evi Wakhidatul A,

Afrissa Desy Harlina, Robiatul Khasanah, Zulfa Rohmah, Widias Cahya

Nigrum,Ummamah, Dan Suqra Ni’matul M. Serta untuk temanku satu

kelompok pembimbing seperjuangan Kristin Melani, Mertiana Sulistyowati,

Muhaimin, Rindi Widiati sewaktu perjalanan proses pembuatan Karya Tulis

Ilmiah.

10. Semua temen–temenku seperjuangan angkatan 2013 yang memberi masukan

serta dukungan dan juga selalu menghibur dikala penulis sedang stres dalam

proses penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

11. Semua pihak yang telah membantu baik lahir maupun batin yang tidak dapat

saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini

masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun teknik penulisan karena

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu besar

harapan penulis agar Karya Tulis Ilmiah ini dapat memenuhi persyaratan

kelulusan. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat

membangun sehingga laporan penulisan ini menjadi lebih baik.

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya

dan pembaca yang budiman pada umumnya.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Semarang, 09 Juni 2016

Penulis


