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PERNYATAAN 

 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pengembangan 

Program Parent Support Group (PSG) Untuk Meningkatkan Kualitas Cara 

Pengasuhan Orangtua Terhadap Anak Dengan Gangguan Autisme Di SLB X 

Kota Bandung” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 

Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 

sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 

pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 

terhadap keaslian karya saya ini. 
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Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Diajeng Tyas Pinru Phytanza 

NIM. 1402028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pengembangan Program Parent Support 

Group (Psg) untuk Meningkatkan Kualitas Cara Pengasuhan Orangtua 

terhadap Anak Dengan Gangguan Autisme di Slb X Kota Bandung” dengan 

baik. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar 

Magister pendidikan Program Studi Pendidikan Khusus Sekolah Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak 

terlepas dari doa, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung 

maupun tidak langsung, baik dukungan moril maupun materiil. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya 

kepada Dr. Djadja Rahardja, M. Ed. beserta para dosen Prodi Pendidikan Khusus 

SPs UPI atas segala ilmu yang diberikan. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 

penulis mengharapkan kritikan, saran dan perbaikan. Semoga segala bantuan, 

bimbingan dan arahan yang telah diberikan dapat menjadi amal baik dan 

mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga hasil dari tesis ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin. 
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