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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT karena berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul BEDA EFEK 

PENAMBAHAN TRANSVERSE FRICTION PADA MANUAL 

LONGITUDINAL MUSCLE STRETCHING TERHADAP 

PENURUNAN NYERI MYOFASCIAL SYNDROME UPPER 

TRAPEZIUS.  

Selama Penyusunan Proposal Skripsi dari pemilihan judul, 

pencarian bahan dan bimbingan. Banyak sekali perhatian, dukungan, 

motivasi yang diberikan sehingga peneliti dapat menghadapi segala 

rintangan selama masa penyusunan.  

Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat , peneliti 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

 

1. Allah SWT, atas semua ridha, pertolongan, dan petunjuk-NYA 

yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Alhamdulillah. 

2. Kedua orang tuaku, Papa, Mama, yang memberikan dukungan 

secara moril dan materil, pengorbanan, kasih sayang, perhatian 

serta motivasi. Aku sayang mama papa. 
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3. Adik-adikku Yuda dan Via, serta mba Asih atas kasih sayang, 

perhatian, semangat, doa, motivasi dalam penyelesaian 

proposal skripsi ini. Eby (kucingku) yang selalu menghibur 

saat mumet melanda.  

4. Tante Anah dan Om Ade serta sepupuku Herga yang 

mengizinkan untuk tinggal sementara dirumah selama praktek 

komprehensif. Terimakasih. 

5. Ibu Muthiah Munawwarah, SSt. FT, M.Fis selaku Dosen dan 

Pembimbing I 

6. Bapak M. Ali Imron, M.Fis selaku Dosen dan Pembimbing II 

7. Yoris Defane yang selalu setia dan sabar berada disampingku, 

selalu mengantar dan menjemputku selama praktek, 

mengingatkan untuk tidak malas mengerjakan skripsi, 

membantu dalam proses penyusunan proposal skripsi 

walaupun anak hukum. “Siapa bilang anak hukum ga bisa 

bantu ngerjain skripsi anak fisioterapi?”.  

8. Sahabat-sahabatku “Anak Ayam dan Induknya” Iki, Ana, 

Bude, Tarjo, Bhopel, dan Mba Ria kalian selalu memberikan 

semangat dan motivasi untuk saya bisa lulus bareng tahun ini. 

Semangat bu! Kita pasti bisa! 
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9. Teman-teman fisioterapi 08 yang sepenanggungan, khususnya 

Rado, Erfan, yang selalu setia mendengarkan curhat-curhat 

saya, “Brotherhood”, “The Darmos” yang selama 4 tahun ini 

kita selalu bareng-bareng belajar. Moga-moga kita bisa inget 

sampai tua nanti. “fisio! Yo..yo..yo..”  

 

 

 

Jakarta, 1 September 2012 

 

                                    

     Penulis 




