
vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas

rahmat, magrifah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

dan penyusunan karya tulis ilmiah ini dengan judul “identifikasi dukungan orang

tua pada anak berkebutuhan khusus tunagrahita dalam upaya kemandirian di

SLB MandaraKota Kendari”. Karya tulis ilmiah ini disusun dalam rangka

melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma III

(D III)Keperawatan diPoliteknik Kesehatan KemenkesKendari.

Terselesainya karya tulis ilmiah ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan

berbagai pihak, terutama Bapak Akhmad, SST.,M.Kes selaku pembimbing I dan Ibu

Reni Devianti Usman, M.Kep.Sp.Kep.M.B selaku pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Tak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang

terhormat:

1. Bapak Petrus,SKM.,M.Kes selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari

2. Kepala Kantor Badan Riset Sultra yang telah memberikan izin penelitian kepada

penulis dalam penelitian ini.

3. Bapak Muslimin L,A.Kep.,S.Pd.,M.Si selaku Ketua Jurusan Keperawatan

Poltekkes Kemenkes Kendari yang telah memberi kesempatan serta fasilitas

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Keperawatan.
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4. Ibu Endah Purbojati, S.Pi selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) AC Mandara

Kelurahan Kemaraya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk

melakukan penelitian di Sekolah Luar Biasa (SLB) AC Mandara Kelurahan

Kemaraya.

5. Ibu Hj. Sitti Rachmi Misbah, S.Kp.,M.Kesselaku Pembimbing Akademik penulis

yang telah memberikan semangat, nasehat dan membimbing dalam menempuh

pendidikan di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari.

6. Tim penguji (Ibu Hj. Nurjannah, B.Sc.,S.Pd.,M.Kes; Bapak Indriono Hadi,

S.Kep., Ns., M.Kep dan Ibu Hj. Sitti Nurhayani, S.Kep.,Ns.,M.Kep) yang telah

memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan serta

seluruh staf dan karyawan atas segala fasilitas dan pelayanan akademik yang

diberikan selama penulis menuntutilmudi Jurusan Keperawatan Poltekkes

Kemenkes Kendari.

8. Teristimewa dan tak terhingga penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda

Drs. Hartawan Konggoasa dan Ibunda Hj. Asni Latief yang selama ini telah

banyak berkorban baik materi maupun non materi demi kesuksesan penulis serta

terima kasih kepada keluarga besar saya yang tidak dapat disebutkan satu

persatu.

9. Terimakasih pada sahabat saya yang tercinta Tiana Sari May Bulan yang telah

mendukung saya selama ini. Terimaksih banyak atas persahabatan selama 9

tahun ini.
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10. Terimakasih pada teman- teman dibawah almamater Poltekkes Kemenkes

Kendari Jurusan Keperawatan Angkatan 2014, terima kasih atas persahabatan

yang tulus, pengalaman berharga, dan kenangan yang tak terlupakan selama

penulis menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan

kesempatan, dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga karya tulis ilmiah ini

dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan segala keterbatasan yang ada

pada penulis sehingga bentuk, isi, dan pembuatan karya tulis ini masih jauh dari

kesempurnaan.Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati adanya kritik

dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak yang bertujuan untuk

menyempurnakan karya tulis ini. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

Kendari, Agustus 2017

Penulis


