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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu ’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan hidayah yang 

diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul 

“Hubungan antara Pendekatan Belajar dengan Nilai Keaktifan Tutorial Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Angkatan 2016 ”. Shalawat serta salam 

senantiasa selalu dipanjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para 

sahabat, semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau.  

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1)  pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, peneliti 

menyadari banyak keterbatasan pengetahuan dan informasi.  Atas  keberhasilan penyelesaian 

penelitian sampai dengan tersusunnya skripsi ini penulis menyadari banyaknya bantuan dari 

berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati pada kesempataan ini penulis ingin memberikan 

ucapan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua saya ( dr. H. Natsir Nugroho  dan Hj. Sri Haryati) atas do’a, dukungan dan 

kasih sayang yang luar biasa yang terus mengalir hingga saat ini demi mendukung dan 

mewujudkan cita-cita saya menjadi dokter. Semoga Allah SWT selalu memberikan 

keberkahan serta kebahagiaan dunia akhirat dan semoga selalu dalam lindungan-Nya. 

2. dr. Linda Rosita, M.Kes, Sp.PK ., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Indonesia. dr. Hj. Umatul Khoiriyah, M.MedEd, Ph.D, selaku ketua Program Studi 

Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. 

3. dr. Yeny Dyah Cahyaningrum, M.MedEd, selaku Dosen Pembimbing Karya Tulis Ilmiah 

yang selalu memotivasi mahasiswanya agar segera menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah. 

Dosen yang tak hanya membimbing, memberikan arahan dan dukungan dalam  penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah saja namun juga memotivasi dalam menyelesaikan masa studi S1 saya.  

4. dr. Diani Puspa Wijaya, M.MedEd, selaku Dosen Penguji Karya Tulis Ilmiah yang 

memberikan saran-saran dan solusi sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah. 
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5.  Dr. Dina Esti Utami, SP.KK., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak 

memberikan dukungan, dan motivasi dan nasehat kepada saya sehingga mampu melawati 

tahap demi tahap kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam indonesia.  

6. Civitas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia terutama Mba Nita, 

yang membantu keperluan penulis dengan baik terutama dalam menyelesaikan administrasi. 

7. The Last Man Standing, Choirunnisa,  Putri Tri Maharani, Adin dan Nia.  Teman-teman 

angkatan 2012, 2013, 2014 yang selalu mengingatkan, dan memberi masukan. Basofi dan 

Naufal atas pinjaman dananya selama ini, Terimakasih atas motivasi dan do’anya.  

8. Teman-teman TBMM HUMERUS, BPP PTBMMKI 14/15, DPO PTBMMKI 15/16, Klinik 

Kopi dan teman-teman ngopi dikedai manapun anda berada, yang selalu mengingatkan 

untuk segera menyelesaikan tugas ini. Terimakasih atas persahabatanya dan kehadirannya di 

kala senang maupun susah. 

9. Segenap Keluarga FK UII 2011, yang telah menjadi keluarga bagi saya selama ini. We 

Always 137.  

10. Semua pihak yang telah membantu penyusukan Karya Tulis Ilmiah ini yang tidak dapat saya 

sebutka satu persatu. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada semua 

pihak yang telah membantu terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak terdapat 

kesalahan dan kekurangan.Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan 

sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bisa membangun dari pembaca. 

Semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin  

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. 

  

 

Yogyakarta, 10 September  2018 

 Penulis, 

 

 

Abdullah Azzam 


