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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah:153)
ٍﯾَﺮْﻓَﻊِ اﷲُ اﻟَّﺬِ ﯾْﻦَ آﻣَﻨُﻮْا ﻣِﻨْﻜُﻢْ وَاﻟَّﺬِﯾْﻦَ أُوْ ﺗُﻮْااﻟْﻌِﻠْﻢَ دَرَﺟﺖ
Artinya : “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”
(Depag RI, 1989 : 421)
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PERSEMBAHAN
Puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala rakhmat dan hidayahnya yang telah
memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan
skripsi ini.
Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Orang tua ku yang telah menjadi
motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat
aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama pembimbingku
yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku.
Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa
menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah
satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.” Teruntuk temanteman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap
suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa
kalian semua"
Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil.
Terimakasih untuk Semua
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KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini dengan judul “ Hubungan Indeks Masa Tubuh,
Lingkungan Keluarga Dengan Kemampuan Motorik Halus Anak Pra
Sekolah Di PAUD Cahaya Mukti Ngablak Semarang ’’.
Proposal Skripsi ini ditulis dalam rangka syarat untuk mengadakan
penelitian. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan
terima kasih kepada:
1.

H. Anis Malik Thoha,Lc., MA., Ph.D, Rektor dari Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.

2.

Iwan Ardian,SKM,M.Kep., Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.

3.

Ns. Tutik Rahayu, M.Kep., Sp.Kep.Mat, Ketua Prodi S1 Keperawatan
Universitas Islam Sultan Agung Se marang. Sekaligus penguji III yang telah
memberikan pengarahan bagaimana menyusun skripsi dengan baik, dan
terima kasih telah menyempatkan waktunya.

4.

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An, Selaku sebagai Dosen Pembimbing
I, Sekaligus penguji II yang sudah memberikan bimbingan dan ilmunya
dengan penuh perhatian dan kesabaran,yang tidak pernah bosan memberikan
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bimbinganya, mengajarkan bagaimana cara menyusun skripsi dengan benar,
menulis dengan benar, dan masih banyak lagiyang di berikan.
5.

Ns. Nopi Nur Khasanah, M.Kep, Selaku sebagai Dosen Pembimbing II yang
telah memberikan pengarahan bagaimana menyusun skripsi dengan baik, dan
selalu menyempatkan waktunya dalam proses bimbingan terutama pada saat
beliau study.

6.

Ns. Hj Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat, Penguji I yang telah memberikan
ilmu, pengarahan, bimbingan dan masukanya dengan penuh ketelitian,
senyuman sehingga membuat hati terasa senang.

7.

Seluruh Dosen beserta Staf di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.

8.

PAUD Cahaya Mukti Ngablak Semarang, sebagai tempat dilakukannya
penelitian ini.

9.

Kedua Orang Tuaku Bapak Suwardi Ibu Imroh yang selalu senantiasa
memberikan doa dan semangat kepada saya sehingga saya dapat
menyelesaikan skripsi ini.

10. Spesial kepada sahabat saya H.R.V.W. Rasmana Winda yg telah memberikan
dukungan dari awal mengerjakan hingga akhir skripsi
11. Seluruh

teman-teman

mahasiswa

UNISSULA,

teman-teman

FIK

UNISSULA, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi
warna dari kehidupan saya.
Penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan keterbatasan yang
dimiliki, sehingga penulisan penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna,
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untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi
kesempurnaan skripsi ini.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
penulis khususnya, maupun bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, April 2016
Penulis

( Amirul Mutaqin )
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