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KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah dan paling mulia yang patut penulis panjatkan

kepada Allah SWT kecuali rasa syukur atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul ”Gambaran Tugas

Perawatan Kesehatan Keluarga Pada Anak Balita Yang Menderita Infeksi Saluran

Pernafasan Akut (ISPA) di Kelurahan Punggolaka Wilayah Kerja Puskesmas

Puuwatu Kota Kendari”.

Dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini penulis sadari amat banyak aral

yang melintang, namun berkat Allah SWT yang senantiasa memberi petunjuk-Nya

serta keyakinan pada kemampuan diri sendiri, sehingga segala hambatan yang

penulis hadapi dapat teratasi. Terimakasih yang tak ternilai serta sembah sujud

penulis ucapkan kepada Kedua Orang tua yang amat kucintai, Ayahanda Subagio

dan Ibunda Harsusi atas segala doa dan kasih sayang yang tak henti-hentinya

tercurahkan demi keberhasilanku serta semua pengorbanan materil yang telah

dilimpahkan, tanpa ridho keduanya penulis tidak ada apa-apanya.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua

pembimbing Ibu Hj. St Nurhayani, S.Kep., Ns., M.Kep Selaku Pembimbing I dan

Bapak Indriono Hadi, S.Kep., Ns., M.Kep Selaku Pembimbing II yang dengan penuh

kesabaran dan keikhlasan membimbing penulis sehingga Karya Tulis Ilmiah ini

dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih

dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat :
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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. Kepala Puskesmas Puuwatu Ibu drg. Hj. Fauziah., M.Kes yang telah memberikan

izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.

4. Bapak Muslimin L., A.Kep., S.Pd., M.Si, Selaku Ketua Jurusan Keperawatan

Poltekkes Kemenkes Kendari.

5. Bapak Akhmad, SSt., M.Kes selaku Penguji I, Ibu Hj, Nurjannah S.Pd., M.Kes

selaku Penguji II dan Bapak Sahmad, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Penguji III yang

telah membantu dan mengarahkan penulis dalam ujian sehingga penelitian ini

dapat lebih terarah.

6. Bapak / Ibu Dosen Poltekkes Kemenkes Kendari Jurusan Keperawatan yang turut

membekali ilmu pengetahuan pada penulis selama kuliah.

7. Saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan kasih

sayangnya Alm. Gino Novianto, Aditya Subagio dan Suprianto Putra, Amd.Kep.

8. Teman spesial (Hasratin Lasaima,Iis Hasmawa,Linawati, Karmini, Farah Fathin,

Tri Wansyaputra, Saing Hendra, BJ ,Jusran, iwan , asdar, anto, rahmat) dan

sahabat seperjuangan (Erik Bangun Wicaksono, Mujiono, Pingki Advis, Iyan

Saptha Manus, Resti ayu, Alvin, Muhammad Awal, Alhayat nursam, Dimas Dwi

Prasetyo, Farid Lanura) ketika menyelesaikan karya tulis ini  yang telah

memberikan suatu pengalaman hidup yang tidak akan penulis lupakan.

9. Sahabat dan teman-teman mahasiswa Poltekkes yang telah memberi memotivasi

dan dukungan selama penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
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Penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak

kekeliruan, kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan

karya tulis ilmiah ini.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat digunakan lebih lanjut dalam

penelitian dan bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Sekian dan terima kasih.

Kendari, Agustus 2017

Penulis


