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KATA PENGANTAR 
 
 

Tiada kata yang seindah kata syukur. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tiada terhingga 

atas segala kasih sayang-Nya sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan 

untuk berkarya. Syukur atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini, dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Dukungan Keluarga terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa Akper Program Khusus Tingkat II RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Jakarta”. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas sekaligus menerapkan mata ajar Riset Keperawatan 

serta memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan di Fakultas 

Ilmu-Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Esa Unggul. 

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada : 

 1. Bapak H. Idrus Jus’at, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas 

Esa Unggul. 

 2. Widaningsih, SKp, M Kep, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Keperawatan 

Universitas Esa Unggul. 

 3. selaku pembimbing yang sangat membantu dan meluangkan waktunya serta memberi 

kesempatan untuk berdiskusi mulai dari proposal skripsi sampai dengan terselesaikannya skripsi 

ini. 

 4. Bapak Fajar, yang telah meluangkan waktunya dalam pengolahan data. 

 5. Ibunda dan papi tercinta yang selalu memberikan support dan doanya yang tiada henti. 

 6. Suami dan anak tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 
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 7. Teman-teman Program Studi Ilmu Keperawatan Angkatan V tahun 2008 yang telah 

banyak memberikan masukkan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 

 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam pembuatan proposal skripsi sampai dengan terselesaikannya skripsi ini. 

Tiada gading yang tak retak. Begitu juga dengan pembuatan skripsi ini. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, 

masukkan dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

 
 
 
 
 

Jakarta, September 2010 
 
 
 
 
Penulis 

 


