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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan karunia- 

Nyalah peneliti dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul 

“Gambaran Efikasi Diri Pada Anak Tunarungu Usia Remaja (12-18 Tahun) 

Di SLB Kota Bogor”. Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi mata 

kuliah Karya Tulis Ilmiah di Program Pendidikan Diploma III Keperawatan 

pada Program Studi Keperawatan Bogor Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Bandung. 

 Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini peneliti tidak lepas dari 

hambatan serta kesulitan. Namun atas bimbingan, arahan serta bantuan dari 

berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh 

karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya 

yang tak henti kepada setiap hamba-Nya, juga senantiasa 

memberikan kesehatan dalam proses penyelesaian Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

2. R. Ir. H. Oesman Syarif Hidayat, MKM selaku Direktur Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Bandung. 

3. Ibu Dr. Atik Hodikoh, M.Kep, Sp.Mat selaku Ketua Program Studi 

Keperawatan Bogor Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung 

4. Ibu Ningning Sri Ningsih, S.Kp, M.Kep selaku pembimbing Karya 
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Tulis Ilmiah yang tiada henti memberikan bimbingan, arahan dan 

motivasidengan sabar dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. Kepala Sekolah, guru – guru dan orang tua murid, dan siswa 

– siswi SLB-B Tunas Kasih 2 dan SLB ABCD Sejahtera Kota 

Bogor. 

6. Bapak dan mamahku tercinta ( Bapak Jayadi dan Ibu Marsiah) 

yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, serta 

doa yang terbaik untuk saya yang tiada hentinya serta kedua 

kakak (Eka Kurniawan dan Ade Juniardi ) yang telah 

memberikan kekuatan dan motivasi yang tiada hentinya. 

7. Rekan – rekan seperjuangan seperjuangan Program Studi 

Keperawatan Bogor Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Bandung angkatan 24 khusunya kelas A yang saling 

mendukung dan membantu, saling mendoakan dan selalu 

bersama saat suka maupun duka. Keluarga kedua yang selalu 

ada kapan pun penulis butuhkan,  Keluarga Cemara. Untuk 

sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah, Ardiah, Azki, 

Rara, Desy, Nucke, Syara, Farnaz, Fathia, Tasya, Fiya, 

Amanda, dan Selma. 

8. Semua  pihak yang telah membantu yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

 Mudah-mudahan segala amal dan jasa yang telah di berikan 

kepada peneliti mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. 
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 Peneliti menyadari walaupun sudah berusaha secara 

maksimal, mencurahkan segala pikiran dan kemampuan yang 

dimiliki, tetapi peneliti memiliki keterbatasan. Untuk itu peneliti 

sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

demi tercapainya suatu kesempurnaan dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dalam Karya Tulis Ilmiah ini . 

 Semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi 

perkembangan Ilmu Keperawatan, pembaca pada umumnya dan 

profesi keperawatan khususnya. Amin. 
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