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KATA PENGANTAR 

 

     Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat rahmat dan karuniaNya, penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah 

dengan judul “Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pola Pengasuhan 

Orang Tua yang Memiliki Anak Down Syndrome di SLB-C Tunas Harapan 

Karawang”. 

     Penyusunan karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha. Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak dapat dilepaskan dari 

dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, 

perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada : 

1.  Lusiana Darsono, dr., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Kristen Maranatha Bandung yang telah memberikan kesempatan dan 

dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan karya 

tulis ilmiah ini. 

2. July Ivone, dr., MKK., M.Pd.Ked, selaku pembimbing utama, yang telah 

menyediakan waktu dalam memberikan masukan dan bimbingan yang 

membangun selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

3. Dedeh Supantini, dr. Sp.S, MPd.Ked, selaku pembimbing kedua, yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan 

koreksi yang membangun selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

4. Oeij Anindita Adhika, Dr., dr., M.Kes., PA(K), selaku dosen wali dari penulis. 

5. Kedua orang tua penulis, Bapak Daniel Yosep Suryadireja dan Ibu N Sri 

Rejeki, saudara saya Rizky Yosep Utama, terima kasih atas dukungan mental, 

moral dan material yang kalian berikan selama ini. 

6. Mukayati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SLB-C Tunas Harapan Karawang, 

yang telah memberi ijin dan arahan selama proses pengambilan data melalui 

pembagian kuesioner dan wawancara, serta kepada Bapak dan Ibu Staf 
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Pengajar di SLB-C Tunas Harapan Karawang yang telah meluangkan waktu 

untuk memberikan arahan dan bantuannya dalam penyusunan karya tulis 

ilmiah ini dan kepada orang tua siswa/i di SLB-C Tunas Harapan Karawang 

yang telah meluangkan waktu dan membantu sehingga penelitian ini berjalan 

dengan lancar. 

7. Ananda Lirauka, Anelsa Paranoan, Cintya Saraswati, Martha Florensia 

Alexander, Reza Arsya Rimawan, Vera Emasta yang telah mendukung dan 

membantu selama penyusunan karya tulis ilmiah ini. 

8. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas 

dukungannya selama ini. 

     Akhirnya, dengan menyadari segala keterbatasan dan kekurangan  yang ada, 

dan dengan segala kerendahan hati, penulis berharap penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 
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