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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya penulis telah diberi kesempatan, kesehatan, kesabaran, 

serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, 

”Hubungan Tonsilitis Kronik Dengan Prestasi Belajar”. 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dan 

melengkapi syarat dalam menempuh program pendidikan sarjana Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan, sehingga selama 

menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan 

dan petunjuk dari berbagai pihak. Atas selesainya penyusunan skripsi ini, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, Sp.F, S.H, selaku Dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. dr. H. Rochmat Soemadi, Sp. THT-KL, selaku dosen pembimbing I dan 

Drs. Purwito Soegeng, M.Kes, selaku dosen pembimbing II yang telah sabar 

memberikan bimbingan dan pengarahan serta banyak meluangkan waktu 

dalam proses pengerjaan skripsi ini.  

3. dr. Shelly Tjahyadewi, M.Kes, Sp. THT-KL dan dr. Dian Apriliana, M.Si, 

M.Med,  selaku dosen penguji yang telah memberikan pengarahan dalam 

menyelesaikan juga memperbaiki banyak kekurangan dalam skripsi ini. 
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4. Kedua orang tua dan kakak saya yang telah memberikan doa, fasilitas, 

semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.  

5. Kepala Sekolah, guru dan staf, serta seluruh murid SDN Kalibanteng Kidul 

01 Semarang. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, berkenan membalas semua 

kebaikan serta bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis sangat 

berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun. Besar 

harapan saya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di semua disiplin ilmu serta bermanfaat bagi 

pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Semarang,  2017 
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