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PRAKATA 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahan rahmat, karunia, dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “pengaruh 

pendidikan orang tua terhadap perkembangan emosi anak usia 6-12 tahun di Madrasah Ibtidaiyah 

Al-Hidayah Puri Kecamatan Pati, Kabupaten Pati” dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

Shalawat dansalam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunahnya. 

Dengan terselesaikannya skripsi ini, terbuka kesempatan bagi penulis untuk 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada mereka yang telah 

membantu tersusunnya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada : 

1. Dr. dr. Setyo Trisnadi, Sp. KF, SH., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Dr. Siti Thomas Zulaikhah, SKM., M.Kes selaku koordinasi Ilmiah Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung yang telah mengijinkan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. 

3. dr. H. Ahmadi N.H, Sp. KJ selaku dosen pembimbing I, yang telah membimbing dengan 

sabar hingga terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini. 

4. Dr. dr. Hj. Chodidjah, M.Kes selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan 

sabar hingga terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini. 

5. dr. Elly Noerhidajati, Sp. KJ selaku dosen penguji I atas segala perhatian, saran dan 

kritiknya terhadap Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat  
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6. dr. H. Masyhudi M.Kes, selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan 

pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ayahanda H.Sukin, Ibunda Hj. Siti Halimah, adik saya Isniati Mahmudah dan pacar saya 

Nur Fita Lindrianti serta keluarga besar yang senantiasa telah memberikan doa, semangat, 

dan dukungan baik secara moral, material maupun spiritual dengan penuh kasih sayang 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Puri Kec.Pati, Kab.Pati dan para 

responden penelitian yang telah bersedia memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasama 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman sejawat FK UNISSULA angkatan 2010 “Nigella Sativa” dan semua pihak 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual kepada penulis hingga 

tersusun Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Karena itu penulis 

sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun.Besar harapan Karya Tulis 

Ilmiah inidapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi salah satu sumbangan bagi dunia ilmiah 

dan kedokteran. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Semarang,1 November 2017 

 

       Penulis 

 

 

 

 


