
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu 

Alhamdulillahhirabbil a’lamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT penulis 

ucapkan atas rahmat serta hidayatnya, kasih dan ridhoNYA sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul “PENAMBAHAN LATIHAN 

ANKLE STABILITY PADA LATIHAN NECK STABILITY LEBIH 

BAIK UNTUK NORMALISASI KEMAMPUAN BERJALAN ANAK 

CEREBRAL PALSY SPASTIC DIPLEGI USIA 5 – 10 TAHUN”, 

Guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Fisioterapi. 

 Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menerima masukan dari berbagai 

pihak. Maka dalam kesempatan yang baik ini penulis banyak mengucapkan ribuan 

terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Bapak Abdul Cholic Median, A.Md.Ft., SAP., M. Fis selaku Pembimbing I 

yang selalu memotivasi dan telah banyak memberikan ilmu dan bimbingannya 

kepada penulis sehingga proposal skripsi ini diselesaikan.  

2. Bapak M. Irfan, SSt.FT, M.Fis selaku PUDEK II Fakultas Fisioterpi dan 

selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan dalam 

penulisan proposal skripsi ini.  

3. Bapak Sugijanto Dipl.PT, M.Fis selaku DEKAN Fakultas Fisioterpi dan yang 

telah banyak memberikan masukkan dan pengarahan materi ilmiah dalam 

penulisan serta penyelesaian proposal skripsi ini. 



4. Bapak Syahmirza Indra Lesmana, SKM, SST.FT, M.OR selaku PUDEK I 

Fakultas Fisioterapi yang telah banyak memberi masukan. 

5. Kedua Orangtuaku Alm. Jamaluddin dan Sumiati, yang telah memberikan 

dukungan baik secara moril maupun materil dan terimakasih atas semua doa 

serta pengorbanan selama ini kepada penulis. 

6. Kakaku tercinta Aidillah suja Mpd.i yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi tanpa henti 

7. bu poppy, dewa, hadi, kak ansor, agus, yang selalu memberikan banyak 

masukan dalam penulisan skripsi ini. 

8. Serta teman – teman sejawatku fisioterapi eksekutif 2012 yang selalu 

memberikan informasi – informasi dalam penyusunan Skripsi ini.  

Semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan imbalan 

yang stimpal dari Allah SWT. ini, penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kata 

sempurna, maka penulis sangat mengharapkan banyak kritikan dan saran untuk 

perbaikan dimasa mendatang.  

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dibidang fisioterapi. 

       Jakarta, Maret 2014 

      Tia sartika suja 

                 0809019 


