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HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mempersembahkan Karya Tulis

Ilmiah ini terkhusus kepada :

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur yang tak

terhingga berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan Karya

Tulis Ilmiah ini tepat pada waktunya.

2. Bapak dan ibu saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materi

serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Terimakasih bapak dan ibu

atas kesabaran serta keikhlasannya dalam mendidik dan membesarkan saya.

3. Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini

telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan

mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai

harganya.

4. Sahabat saya Sri Lestari Wahyuningsih, Anik Indarti, dan teman-teman

tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua mungkin

saya takkan sampai disini. Terimakasih atas canda tawa, suka duka dan

perjuangan serta kebersamaan yang telah kita lewati bersama.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, Karya Tulis Ilmiah

ini saya persembahkan untuk kalian semua yang saya sayangi. Semoga Karya

Tulis Ilmiah ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di

masa yang akan datang khususnya dalam bidang keperawatan di Universitas Islam

Sultan Agung Semarang.
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HALAMAN MOTTO

1. Hidup ini akan terasa indah jika kita merasa bahagia,

tetapi hidup ini akan jauh lebih indah jika kita bisa

memberi kebahagiaan pada orang lain.

2. Berusahalah menjadi yang terbaik, jangan berpikir

dirimu yang terbaik.

3. Mungkin tidak setiap hari baik, tapi selalu ada sesuatu

yang baik setiap hari.

4. Berusahalah bukan hanya menjadi orang sukses, tapi juga

bermanfaat.

5. Saling memaafkan jauh lebih indah dari pada hati

digunakan untuk menyimpan rasa dendam.

6. Jalan Allah belum tentu yang tercepat bukan juga yang

termudah tapi sudah pasti yang terbaik.

7. Jika kegagalan ibarat hujan dan kesuksesan ibarat

matahari maka kita perlu keduanya untuk dapat melihat

indahnya pelangi.

8. Persahabatan bukan tentang orang yang baik di

depanmu, tapi tentang orang yang tetap baik

dibelakangmu.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Karya Tulis Ilmiah Ini dengan judul “Asuhan Keperawatan pada An.A dengan

Gastroenteritis Akut (GEA) di Ruang Baitunnissa 1 Rumah Sakit Islam Sultan

Agung Semarang”.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk

menyelesaikan pendidikan akhir Progam Diploma III Keperawatan yang diajukan

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan di Fakultas Ilmu

Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis menemukan beberapa

kendala atau masalah namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak

akhirnya Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis

juga ingin 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 Program Studi D-III Keperawatan

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ns.Nopi Nur Khasanah, M.Kep, Sp. Kep.An, selaku Dosen pembimbing

dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sebagai lahan praktek

diambilnya kasus dan An. A beserta keluarga yang sudah berkenan

memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melakukan asuhan

keperawatan.

6. Bapak, ibu dan adik saya tercinta, bapak Podo, ibu Sri Kustiyah dan Dwi

Andreyan serta keluarga besar saya yang telah membesarkan, mendidik dan

mendo’akan untuk kesuksesan saya.
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7. Untuk sahabat dan teman-teman tersayang yang memberikan semangat,

dukungan dan do’a untuk saya.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata

sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun

untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi tenaga kesehatan khususnya

profesi perawat dan pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia

pendidikan.

Semarang, 16 Juni 2017

Penulis


