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PRAKATA
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan ridho- Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan
karya tulis ilmiah ini.
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(Studi Pada Murid Sekolah Dasar Usia 11 – 12 tahun di SD Menjangan
Kecamatan Subah Kabupaten Batang ”. Di susun untuk memenuhi sebagai
persyaratan mencapai gelar sarjana kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Islam Sultan Agung.
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bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin
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drg. Suryono, SH, MM, PhD, selaku dekan Fakultas Kedokteran Gigi
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drg. Rahmawati Sri P,. M.Med, selaku dosen pembimbing I yang telah
banyak memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan saran kepada penulis dalam
penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

3.

drg. Rahmat Hidayat, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak
memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan saran kepada penulis dalam
penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4.

drg. Sandy Christiono Sp.KGA, selaku dosen penguji yang telah banyak
memberikan tenaga, waktu, pikiran, saran serta perbaikan kepada penulis
dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
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5.

dr. H. Muchlasin M.Kes dan Hj. Ida Fityati selaku orang tua saya yang telah
banyak memberikan doa, kasih sayang, semangat, dukungan moril, materi,
dan nasehat, untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

6.

dr. Naila Izati dan Aqila Akmalia, selaku saudara-saudara saya yang selalu
memberikan semangat, doa, serta nasihat dalam menyelesaikan karya tulis
ilmiah ini..

7.

Tanti, Widya, Santy, dan Noy selaku sahabat-sahabat tersayang saya yang
telah banyak membantu, memberikan semangat dan doa.

8.

Ahmad solichin, S.Pd. I selaku kepala sekolah SD Menjangan Kecamatan
Subah Kabupaten Batang yang telah memberikan ijin dan membantu saya
hingga penelitian ini dapat berjalan.

9.

Guru SD Menjangan Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang telah
membantu saya hingga penelitian ini dapat berjalan.

10. Dokter dan perawat poli gigi Puskesmas Subah yang telah membantu saya
hingga penelitian ini dapat berjalan.
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Batang yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian saya.
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karya tulis ilmiah ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran gigi.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
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