
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis curahkan kepada Allah SWT karena berkat 

rahmat, karunia dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan  penyusunan skripsi yang 

berjudul “Penambahan Hip Adductor Stretching Pada Sit To Stand Exercise Untuk 

Meningkatkan Fungsional Berdiri Anak Cerebral Palsy Spastik Diplegi”. Pembuatan 

skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa Fisioterapi Universitas Esa Unggul 

sebagai persyaratan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana 

fisioterapi.  

Bahan ataupun data pada skripsi ini penulis dapatkan dari buku-buku, jurnal ataupun 

literatur dan situs internet sehingga bahan ataupun data yang tercantum didalam skripsi ini 

berasal dari sumber yang akurat. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan 

dukungan dari berbagai pihak, Oleh karena itu di kesempatan ini dengan kerendahan hati 

penulis mengucapkan dan menghaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada : 

1. Bapak Syahmirza Indra Lesmana,SKM, SSt.Ft, M.Or selaku Dekan Fakultas 

Fisioterapi yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis. 

2. Ibu Muthiah munawwarah, SSt.Ft, M.Fis selaku Wakil Dekan Fakultas 

Fisioterapi yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis. 

3. Bapak Abdul Chalik Meidian, Amd.Ft, SAP, M.Fis selaku Pembimbing I yang 

selalu memberikan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi 

ini. 

4. Bapak Pramudya Utama Sst.Ft, M.Fis. selaku Pembimbing II atas segala 

masukkannya, membantu dan memotivasi penulis. 

5. Ibunda Iyong dan ayahanda Asdi (alm) yang telah menunjuki anaknya jalan 

hidup yang lebih baik serta atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan 

membuat penulis teguh dalam meneruskan pendidikan ini. 

6. Kakak dan adik tercinta serta keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan 

doa serta dukungan semangat kepada penulis. 

7. Sahabat serta rekan-rekan seperjuangan tercinta yang tak henti memberikan 

dukungan dan motivasi kepada penulis. 

 



Atas dukungan semuanya penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga dan tak 

ternilai, untuk membayar itu semua penulis hanya mampu memohon kepada Allah, SWT 

untuk diri penulis dan semua orang-orang hebat yang telah membantu, mendukung dan 

menyemangati penulis semoga diberikan pahala yang berlimpah dan tak terputus. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. oleh 

karena itu saya mengharapkan saran-saran dan kritik yang membangun guna perbaikan 

dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan masukan 

dan saran yang membangun untuk memberikan hasil yang lebih baik. Terima kasih 
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