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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul 

“OPTIMALISASI FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DI KOTA 

BANDUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

PENYANDANG DISABILITAS NETRA (Studi Deskriptif di PSBN 

Wyata Guna Bandung)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya 

saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 

cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Atas 

pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila di 

kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan 

atau ada klaim dari pihak lain terhadap keorisinalitasan karya ini. 
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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah 

limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta para 

sahabatnya, keluarga dan seluruh umat-Nya. Peneliti juga mengucapkan 

rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah 

diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama 

penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

 Skripsi yang berjudul “OPTIMALISASI FUNGSI LEMBAGA 

SOSIAL DI KOTA BANDUNG DALAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS NETRA (Studi 

Deskriptif di PSBN Wyata Guna Bandung)” ini peneliti susun untuk 

memenuhi sebagian persyaratan memenuhi gelar sarjana strata-1 (S-1) 

pada jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada penelitian 

ini, peneliti memaparkan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian 

yang telah disusun. 

 Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Maka 

dari itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat 

diharapkan dalam penyempurnaan karya ilmiah ini, selain itu agar dapat 

memperbaiki kekurangan pada karya ilmiah selanjutnya. 

 Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca serta pihak-

pihak yang memerlukan dan khususnya bagi penulis. 
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