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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan 

judul “Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Dasar Pada Bayi Sebelum Dan 

Sesudah Dilakukan Pendidikan Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Ciptomulyo Kelurahan Kebonsari Kota Malang”. Karya Tulis Ilmiah ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi 

Diploma III Keperawatan Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Malang. 
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mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, yang telah memberi 

fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun Karya Tulis 
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memberikan banyak masukan sehingga menjadikan Karya Tulis Ilmiah ini 

menjadi lebih baik. 

6. Orangtua saya Ayah dan Ibu yang paling saya sayangi, yang telah 

memberikan segala dukungan baik moril maupun materi serta doa restu 

dan kasih sayang yang tidak pernah putus selama mengikuti pendidikan di 
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Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang  hingga penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

7. Kakak kandung saya, kakak ipar, dan keponakan saya yang telah 

memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

8. Sahabat saya Sazu, Fania, Febby, Sarante, dan Tiara atas persahabatan 

yang tulus yang telah memberikan dukungan selama ini. 

9. Teruntuk seseorang yang berinisial BEK, yang telah menemani dan terus 

memberikan dukungan serta semangatnya selama penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah ini. 

10. Teman-teman armatic dan teman seangkatan yang namanya tak dapat saya 

sebutkan satu per satu, terimakasih atas semangat yang kalian berikan. 

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala kebaikan 

dalam mewujudkan Karya Tulis Ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa Karya Tulis 

Ilmiah ini belum sempurna baik dari segi penyajian materi maupun dari segi 

bahasa dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu kritik 

dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Karya 

Tulis Ilmiah ini. 
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