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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum wr.rb 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, peneliti dapat 

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Gambaran Tingkat Kecemasan dan 

Mekanisme Koping Keluarga yang Memilki Komorbid di RW 06 Desa Tamansari 

Kabupaten Bogor”. karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan tugas Karya Tulis Ilmiah. 

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini peneliti tidak lepas dari hambatan serta 

kesulitan. Namun berkat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak 

akhirnya peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Dr. Ir. H. Osman Syarief, M.KM selaku direktur Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Bandung. 

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

Bogor Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Bandung. 

3. Ibu Ns. Meirina, M.Kep selaku pembimbing Mata Kuliah Karya Tulis Ilmiah yang 

telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi dalam penyusunan karya 

tulis ilmiah ini. 

4. Kedua orangtua peneliti, Bapak Madi dan Ibu Wiwi Wahyuni, serta Kakak dan Adik  

peneliti (Nurwulan Adha Madinah, Kamil Alziyad, Anazmi Abdillah, Januar),dan  
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Ridwan Saepulloh yang selalu memberikan kasih sayang, do’a, perhatian, dukungan 

yang luar biasa, dan selalu memberi semangat sampai dengan saat ini. 

5. Sahabat-sahabat penulis “WACANA” Agnesya Ranti Oktian, Briana Az Zahra, 

Dinda Yuliana, Lolita Nurahadyah, Desy Puspitasari, dan Hanna Aprilliza Pertami 

yang senantiasa memberi dukungan, motivasi, dan saran dalam penyusunan karya 

tulis ilmiah ini. 

6. Teman-teman seperjuangan tingkat III angkatan 24 khususnya tingkat 3A yang telah 

memberikan bantuan, semangat, dan masukan pada saat penyusunan proposal 

penelitian ini. 

7. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang juga telah 

memberikan semangat dan inspirasi yang sangat membangun. 

 
Peneliti menyadari walaupun sudah berusaha secara maksimal, mencurahkan 

segala pikiran dan kemampuan yang dimiliki, tetap saja peneliti memiliki 

keterbatasan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun. Semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

keperawatan, pembaca pada umumnya dan profesi keperawatan khususnya. 

 
Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

Bogor, April 2021 

  

 


