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MOTTO

“Allah menganugerahkan al-hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al-

Qur'an dan As-Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa

dianugerahi al-himah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.

Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari

firman Allah). (al-Baqarah: 269)”.

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan

siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia,

dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia

hidupkan bumi sesudah mati (kering) dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis

hewan, dan pengisaran angina dan hewan yang dikendalikan antara langit an

bumi : sesungguhnya (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi

kaum yang memikirkan (QS. Al Baqarah : 164)”.

“Wahai Muhammad, karena itu bersabarlah kamu menghadapi ejekan orang –

orang kafir, agungkanlah Tuhanmu dengan memuji-Nyasebelum matahari terbit,

setelah matahari terbenam dan pada tengah malam, Agungkanlah Tuhanmu pada

pagi dan sore hari, supaya hatimu senang karena mendapatkan pahala

(Surat thaha ayat : 130)”.

“Saad bin Abi Waqqash berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah saw., 'Ya

Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?' Nabi saw.

menjawab, 'Para nabi, kemudian yang menyerupai mereka, dan yang menyerupai

mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis

(lemah), dia diuji sesuai dengan itu (ringan); dan bila imannya kokoh, dia diuji

sesuai itu (keras). Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka

bumi bersih dari dosa-dosa  (HR Bukhari)”.
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HALAMAN PERSEMBAHAN

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

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

penulis persembahan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Agus Cahyono dan Ibu Sugi terima kasih

atas segala perjuanganmu dan doa yang tak henti–hentinya dipanjatkan

selama ini untuk kesuksesan putrinya.

2. Adekku, Tyas CahyaPaningrum yang telah memberi support kepada kakak

tersayang.

3. Segenap dosen dan Staff karyawan Universitas Islam Sultan Agung, terima

kasih karena telah memberikan saya tempat dimana ilmu yang bermanfaat

dapat saya peroleh disini.

4. Dosen pembimbing saya Bapak Ns. Iskim Luthfa, S.Kep., M.Kep yang selalu

membimbing saya dan membantu saya dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah

ini.

5. Sahabat-sahabat saya yaitu Zulfa, Umamah, Vivi, Robiatul, Desi Alfianti,

Umi Liya, Evi, Dyah Tegal, Suqro, Andina, Riris, Korkor (Khoirunisa), Dini

kopet yang memberikan semangat dan canda tawa disaat susah maupun

senang.

6. Temam–teman seperjuangan DIII Keperawatan angkatan 2013 khususnya

kelas A yang selalu memberikan canda tawa serta tingkah–tingkah

konyolnya. Terima kasih untuk tiga tahun kebersamaan suka duka dilewati

bersama yang tidak akan pernah terlupakan ini.

7. Khususnya kepada sahabatku Trisha Widya Ardiani yang telah memdukung

penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Terima kasih semuanya, untuk doa, dukungan, celotehan, motivasi, serta

canda tawa di setiap cerita indahnya yang selalu dirindukan nantinya.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul

“Asuhan Keperawatan Gerontik pada Tn. W Dengan Gangguan Sistem Persepsi

Sensori Pendengaran Di Ruang Edelwise Unit Pelayanan Lanjut Usia Pucang

Gading Semarang”.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah

untuk menyelesaikan pendidikan akhir Program Studi Diploma III Keperawatan

yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan

di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang.

Penulis menyadari penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menemui

beberapa kendala atau masalah namun berkat bantuan bimbingan dari bebagai

pihak akhirnya Karya Tulis Ilmiah ini dapat di selesaikan tepat pada waktunya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. H. Anis Malik Thoha, Lc. MA. PH. D, Rektor Universitas Islam Sultan

Agung Semarang.

2. Iwan Ardian, SKM., M. Kep, Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas

Islam Sultan Agung Semarang

3. Ns. Muh Abdurrouf, M.Kep, Ketua Program Studi DIII Keperawatan

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ns. Iskim Luthfa, S.Kep.,M.Kep, dosen pembimbing yang telah memberikan

waktu dan ilmunya dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Segenap dosen dan staff karyawan Universitas Islam Sultan Agung, terima

kasih karena telah memberikan saya tempat dimana ilmu yang bermanfaat

dapat saya peroleh disini.

6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ibu terima kasih atas segala perjuanganmu

dan doa yang tak henti–hentinya dipanjatkan selama ini untuk kesuksesan
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putrinya. Juga kepada adikku yang telah memberikan dukungan, motivasi dan

doa untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

7. Segenap keluarga besarku yang memberikan motivasi kepada penulis

sehingga semangat untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

8. Sahabat-sahabatku “Umamah, Evi, Liyut, Robiatul, Andina, Riris, Afrisa

Dessy, Diah Tegal, Dini kopet, Khoirunisa (Kor Kor). Buat Desi Alfianti,

Zulfa, dan Vivi yang telah membantu mencari refrensi buku selama

penyusunan Karya Tulis Ilmiah. Khususnya buat temanku satu kelompok

bimbingan Vivi, Ikak, dan Zulfa seperjuangan sewaktu perjalanan proses

pembuatan Karya Tulis Ilmiah.

9. Teman–teman seperjuangan angkatan 2013 khususnya kelas A yang selalu

memberikan canda tawa serta tingkah–tingkah konyolnya. Terima kasih

untuk tiga tahun kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan ini.

Selain itu penulis juga ingin menyampaikan kepada semua pihak yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut mendukung sehingga akhirnya

karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini masih 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 karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan untuk

semua pembaca dalam menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia

pendidikan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb


