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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan 

rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “penambahan 

stretching adductor hip exercise pada trunk control exercise untuk 

meningkatkan keseimbangan berdiri pada anak cerebral palsy spastik diplegi” 

Tujuan dari penyususnan skripsi ini adalah sebagai persyaratan yang 

wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi Fisioterapi 

Universitas Esa unggul, untuk mendapatkan gelar Sarjana Fisioterapi dan 

sebagai Bahan pembelajaran mengenai penambahan stretching adductor hip 

exercise pada trunk control exercise untuk meningkatkan keseimbangan 

berdiri pada anak cerebral palsy spastik diplegi. Selama menyelesaikan 

skripsi ini banyak pihak yang memberikan saran, kritik, ilmu dan semangat 

serta membantu berlangsungnya penelitian ini. Untuk kesempatan ini penulis 

sampaikan banyak terima kasih kepada:  

1. Bapak Syahmirza Indra Lesmana, S.Ft, SKM, M.OR sebagai Dekan 

Falkuktas Fisioterapi Universitas Esa Unggul, yang telah banyak 

memberikan bantuan dan ilmu yang bermanfaat.  

2. Ibu Muthiah Munawwarah, Sst.Ft, M.Fis sebagai Wakil Dekan Falkuktas 

Fisioterapi Universitas Esa Unggul, yang telah banyak memberikan 

bantuan dan ilmu yang bermanfaat. 

3. Bapak Abdul Chalik Meidian, Amd.Ft, SAP, M.Fis sebagai Ketua Jurusan 

Fisioterapi Universitas Esa Unggul dan Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini. 

4. Bapak Idrus Jus’at M.Sc,Ph.D sebagai Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini 

5. Dosen – dosen dan staf  pengajar  yang telah memberikan banyak ilmu 

pada saya selama kuliah di Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul. 

6. Kepada Orang Tua serta keluarga saya yang selalu mendukung saya baik 

itu secara materi maupun moril dan doa dari awal hingga saat ini. 



Terutama kepada kakak saya yang menjadi motivasi dalam pengerjaan 

skripsi ini. 

7. Teruntuk Indah lia lestari si anak imut, Asri dan McDonalds yang selalu 

memberikan semangat, dukungan, bantuan serta wifi dalam pengerjaan 

skripsi ini. 

8. Teman – teman seperjuangan Fisioterapi angkatan 2014 yang selalu 

memberikan semangat dan saling membantu penulis dari mulai 

perkuliahan sampai saat ini. 

9. Dan terimakasih untuk semua pihak yang terkait dan membantu dalam 

proses pembuatan tulisan ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyakkekurangan 

yang harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun. 

 

 

Jakarta,         2018 

 

 

 

(Penulis) 

 


