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MOTTO 

 

 

Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau 

jalan, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa 

sakit [Ali bin Abi Thalib AS] 

 

Life begins in our comfort zone. 

 

Dunia ini tak selebar daun kelor.. 

Kemana pun pergi pasti akan ada yang tertinggal yaitu jejak... 

Tinggalkanlah hal yang baik dimanapun kamu berada 

Tetaplah menjadi mutiara, walaupun didalam lumpur sekalipun (mutiara yang 

terjaga) 

 

If allah supports you, no one can overcome you. 

 

Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya 

pelindung [Surah Al-Imran:173] 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan untuk : 

Ayah saya (Drs. Bachrudin) dan Ibu saya (Darojatus Solikhah) yang telah 

memberi dukungan moril dan materi serta doa luar biasa yang tiada 

hentinya mengiringi setiap langkahku. Tiada kata seindah lantunan doa 

dan tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari orangtua 

Kakak-kakakku (Prayoga Eka Cahyandani dan Oktafian Endi Hidayanto) 

tercinta yang senantiasa selalu ada untukku, menuntunku dan 

menjadikanku pribadi tangguh seperti ini. Terimakasih dan sayangku 

untuk kalian 

Teman dekatku yang tidak perlu disebutkan namanya yang selalu 

menghibur dan memberi semangat dan doa tiada henti 

Semua sahabat seperjuanganku DIII Keperawatan 2014 dan semua pihak 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kuatkan tekadmu tuk hadapi 

rintangan, karena sesungguhnya Allah bersama kita 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiral Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Karya Tulia Ilmiah yang berjudul “ASUHAN KEPERAWATAN 

PADA AN.M DENGAN DIARE AKUT DEHIDRASI SEDANG DI RUANG 

BAITUNNISA 1 RSI SULTAN AGUNG SEMARANG”. 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan pada Program 

Studi Diploma III Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Berbagai hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah ini, namun semuanya dapat selesai berkat bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :  

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga 

saya dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 

2. H. Anis Malik Thoha, LC., MA, Ph. D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

3. Iwan Ardian, SKM, M.Kep selaku Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan 

UNISSULA Semarang. 

4. Ns. Muh Abdurrouf, M.Kep., selaku Ketua Prodi DIII Keperawatan 

Fakultas Ilmu Keperawatan UNISSULA Semarang. 

5. Ns. Kurnia Wijayanti, M.Kep., selaku pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, bimbingan 

dan pengarahan pada penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

ini. 

6. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan 

kesempatan kepada saya untuk praktek disana, dan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah saya peroleh dari kampus sehingga 

saya dapat mengambil studi kasus untuk Karya Tulis Ilmiah ini. 
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7. Ayahku (Drs. Bachrudin) dan Ibuku (Darojatus Solikhah) tercinta yang 

selalu mendo’akan, mengingatkan untuk tetap beribadahdan 

memberikan semangat, dukungan baik moril dan materi yang 

diberikan untuk menyelesaikan pendidikan. 

8. Kakak-kakakku (Prayoga Eka Cahyandani dan Oktafian Endi 

Hidayanto) tercinta yang selalu menjadi penasehat, penguat dan 

penyemangat terbaik. 

9. Teman-teman seperjuanganku DIII Keperawatan 2014 dan semua 

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih sangat 

banyak membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak demi kesempurnaan. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini 

dapat berguna bagi penulis dan pembaca dapat memberikan 

peningkatan pelayanan keperawatan dimasa mendatang. 

 

 

Semarang, 2017 

Penulis   

Risna Rahmawati 

 

 

 

  


