PENGARUH TINGKAT KEAKTIFAN DALAM BERORGANISASI
DENGAN IPK PADA MAHASISWA FK UNISSULA

Skripsi
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai gelar Sarjana Kedokteran

Diajukan Oleh:
Akbar Zadal Ilmi
30101607594

HALAMAN JUDUL

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020

i

ii

iii

iv

PRAKATA
Assalamu’alaikum wr. wb.
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Pengaruh Tingkat Keaktifan Dalam Berorganisasi Dengan Ipk Pada
Mahasiswa Fk Unissula” dengan baik. Karya tulis ilmiah ini dibuat dalam rangka
memenuhi persyaratan kelulusan untuk mencapai gelar sarjana kedokteran di
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Penulis menyadari skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik tidak lepas
dari doa, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, Sp.KF, SH selaku dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. dr. Afridatul Luailiyah, MHPE dan dr. Menik Sahariyani, M.Sc selaku dosen
pembimbing yang telah sabar dan penuh perhatian dalam memberikan
bimbingan, saran dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.
3. Dr. Endang Lestari, M.Pd, M.Ked dan dr. Nika Bellarinatasari, Sp.M, M.Sc
selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan juga
memperbaiki banyak kekurangan dalam skripsi ini.
4. Bapak H. Masyhudi dan Ibu Siti Aida Nursanti selaku orang tua saya tercinta
serta kakak Akmal Niam F, Aufan Lisan Shidqi, Safira Razan yang telah
memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik secara moral,
material maupun spiritual dengan penuh kasih sayang dan nasehat yang
membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih untuk Luluk Silvia, Nino, Mada, Hestu, Musculo, BEM FK
Unissula, ISMKIMemaknai, sejawat FK Unissula
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angkatan 2016 “CRANIUM” dan semua pihak yang telah mendukung penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.
Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di
bidang kedokteran.
Wassalamu’alaikum wr. wb.

Semarang,

24 Februari 2020

Penulis
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