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MOTTO

“Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukan berlarilah tanpa lelah sampai
engkau meraihnya. Bilamana dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita
merasakan kedamaian dan kebahagiaan
itu tidak akan hanya dirasakan oleh kita saja melainkan semua orang akan
mendapatkan
keuntunganya ini adalah awal dasar bekerja secara nyaman”

“Tubuh adalah masa depan, jadi jagalah kesehatan mulai dari sekarang karena
kesehatan tak akan pernah bisa digantikan dengan uang atau harta. Tubuh sehat
merupakan awal kesuksesanmu, hidup sehat berawal dari diri kita sendiri, hidup
sehat merupakan investasi untuk mencapai masa depan. Tanpa hidup sehat tak
ada artinya kekayaan jagalah kesehatan demi masa depan anda”

“Pelajarilah ilmu karena ilmu yang bermanfaat lebih berharga daripada emas
permata.
Jangan sia-siakan masa mudamu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat,
belajarlah karena itu akan membuatmu mengerti arti kehidupan”

“Jadilah kalah karena mengalah, bukan kalah karena menyerah
Jadilah pemenang karena kemampuan bukan menang karena kecurangan”
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HALAMAN PERSEMBAHAN
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Ibu dan ayah tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan yang luar biasa
dan kasih sayang beliau yang tiada henti dalam mendukung saya untuk
menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, selalu berusaha memberikan apa yang saya
inginkan, dan bekerja keras demi cita-citaku. Keluarga besar ku dan saudarasaudarku yang selalu memberi motivasi dan semangat. Kepada keluarga besar
budhe yang selama saya kuliah sudah memberikan do’a, uang tambahan, serta
selalu memberikan apa yang saya minta. Serta dosen pembimbing saya Ibu Ns.
Tutik Rahayu, M. Kep., Sp. Kep. Mat. yang selalu membimbing saya dan
membantu saya dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini. Dewi, Rahma, dan Nisa
yang selalu memberikan semangat dan dukungan walaupun sama-sama berjuang.
Rosi yang menjadi menjadi adek saya yang setia mendampingi saya, walaupun
beda fakultas masih disempatka bantuin aku dan memberikan dukungan Rosika
yang setia mendampingi, membantu, serta memberikan dukungan serta menjadi
teman yang terbaik. Teman-teman DIII Keperawatan angkatan 2013 seperjuangan
selama di unissula Semarang.
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ALLAH SWT atas segala Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya yang telah
dicurahkan, sehingga penyusun KTI dapat menyelesaikan laporan Karya Tulis
Ilmiah ini dengan judul : “ASUHAN KEPERAWATAN ABORTUS
INKOMPLIT PADA NY. E P1A1 DI RUANG BAITUNNISA 2RUMAH SAKIT
ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG”.
Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW,
semoga kita semua di berikan syafa’atnya di akhirat kelak, aamiin.
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Bapak dan ibu dosen serta staf pengajar FIK UNISSULA yang telah banyak
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penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan
Karya Tulis Ilmiah ini.
Dalam Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan
dan ketidaksempurnaan serta keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang
penulis miliki, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya
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Semarang, 10 Juni 2016
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