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Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Allah S.W.T yang telah 

memberikan  berkah dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul Komunikasi Terapeutik Terapis 

dalam Menumbuhkan Kepatuhan Anak Autis (Studi Deskriptif mengenai 

Komunikasi Terapeutik Terapis di Rumah Hasanah Bandung dalam 

Menumbuhkan Kepatuhan Anak Autis) ini tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. Sebab selama penelitian peneliti mendapatkan banyak kendala yang 

tak terduga serta hambatan yang peneliti harus hadapi. 

Tak lupa peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua 

peneliti, Bapak Dindin Zainudin dan Ibu Jamila yang telah memberikan 

dukungan berupa materil maupun non-materil, dan terimakasih atas segala 

dorongan dan motivasi selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya 

ilmiah ini tepat pada waktunya. 

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini ditujukan untuk 
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dapat diminimalkan karena banyak pihak yang telah memberikan bantuan. 
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terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat 

dalam menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini kepada : 
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menempuh studi. 

4. Yth. Bapak Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris 

Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah memberikan bantuan 

dan ilmu nya kepada peneliti. 

5. Yth. Bapak Adiyana Slamet, S.I.P., M.Si selaku Dosen Wali yang 

telah memberikan upaya dan waktunya untuk peneliti selama 

peneliti menempuh studi hingga saat ini. 
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yang telah membimbing peneliti selama penyusunan skripsi ini 
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7. Yth. Bapak/Ibu Dosen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan 

segala ilmunya selama peneliti menempuh studi hingga saat ini 
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sampai dengan peneliti menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini. 

9. Yth. Sekretariat Program Studi Ilmu Komunikasi & Public 

Relations yang telah mengurus semua keperluan administrasi 
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13. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu yang 
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Peneliti menyadari bahwa karya ilmiah ini masih perlu penyempurnaan 

baik dari segi bahasa maupun dari segi keilmuan dan lainnya. Maka dari itu, 

kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Terakhir, semoga 

karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapapun dan peneliti ucapkan terimakasih. 
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