
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang begitu 

besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan judul 

“Penambahan overhead chop exercise pada double leg balance exercise untuk meningkatkan 

postural control pada anak autism spectrum disorder”. Pembuatan proposal skripsi ini dibuat 

sebagai suatu kewajiban untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana 

Fisioterapi. 

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami. 

Namun, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, serta bimbingan yang sangat 

berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh 

karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang kepada orang-orang yang sudah 

membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Wahyuddin, Ftr. M.Sc. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Fisioterapi 

2. Ibu Miranti Yolanda Anggita, Ftr, M.Fis selaku Kepala Program Studi S1 Fisioterapi 

dan pembimbing 1 yang telah mengarahkan, membimbing dan membantu 

penyusunan Skripsi 

3. Ibu Mona Oktarina, S.Ft., M.Biomed selaku pembimbing 2 yang telah mengarahkan, 

membimbing dan membantu penyusunan Skripsi 

4. Seluruh dosen pengajar dan staff Fakultas Fisiotereapi Universitas Esa Unggul 

5. Klinik YCHI Autism Center serta Orang tua dan adik-adik ASD yang telah bersedia 

membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi 

6. Ibu Sulastri, S.Pd yang telah mengiring ku dengan sabar, yang selalu mendo’akan 

serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan apapun (I 

know it’s hard bu, so grateful to have you) sehingga skripsi ini ku persembahkan 

untuk ibu serta Mas Geo dan Mba Udit, kedua kakak penulis yang telah memberikan 

do’a dan semangat 

7. Nabiel, Ghina, Zahra terimakasih untuk selalu mendukung, mendengarkan keluhan, 

memberikan nasihat, serta menemani penulis selama proses penulisan skripsi. 

8. Last but not least, for myself, thank you for always trying your hardest, for always 

getting up for work even though you don't want to, you did it Adinda. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu penulis menerima bila ada kritik, saran, dan usulan demi perbaikan di masa yang akan 

datang. Semoga skripsi ini dapat diterima dan dipahami bagi pembaca dan dapat berguna bagi 

yang membacanya. 
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