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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

Lelah boleh, 

Menyerah jangan ! 

Selalu ada harapan  

 

 

Persembahan : 

Karya Tulis Ilmiah ini kupersembahkan untuk : 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Dosen Pembimbing Dan Dosen Penguji 

Orang Tua 

Saudara, Sahabat Dan Teman- Teman 

Semua Pihak Yang Membantu Dalam Menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan rahmat 

dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan 

penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “TINGKAT  STRES PASIEN 

KEMOTERAPI SEBELUM DAN SESUDAH PERAWATAN RONGGA 

MULUT”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi 

Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. 

Atas selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis mengucapkan 

rasa terimakasih yang tulus dengan penuh rasa hormat kepada: 

1. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

2. drg. Rochman Mujayanto, Sp.PM selaku dosen pembimbing 1 yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada 

penulis dalam proses menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah serta ucapan 

terimakasih atas waktu luang, nasihat, motivasi yang telah diberikan untuk 

bimbingan selama ini. 

3. drg. Muhamat Muhtar S. A, M. Biomed selaku dosen pembimbing II yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran 

kepada penulis dalam proses menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah serta 

ucapan terimakasih atas waktu luang, nasihat, motivasi yang telah 

diberikan untuk bimbingan selama ini. 

4. drg. Musri Amurwaningsih, M. Med. Ed selaku penguji yang telah 

memberikan pertanyaan, pengarahan dan saran yang sangat membangun 

dan membantu serta waktu luang yang telah diberikan untuk bimbingan. 

5. Kedua orang tua tercinta Nasori dan Turinah yang penuh kesabaran dan 

kasih sayang selalu memotivasi penulis untuk terus belajar, memberikan 

doa dan dukungannya serta kepada adik tercinta Will On Rich Mahkota 

Loka yang selalu menyemangati penulis juga seluruh keluarga tersayang 

yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan dukungan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan baik. 



6. Seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan di Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik, membimbing dan 

membantu selama menuntut ilmu di masa pendidikan. 

7. Pihak Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengizinkan 

saya untuk melakukan penelitian. 

8. Bu Muniroh, bu Putri serta perawat perawat lain di ma’wa dan Darussalam 

yang telah membantu proses berjalannya penelitian.  

9. Teman-teman saya Mutiara, Fenty, Ghirah, Hanif, Fajar, Mei, Agustina 

yang telah membantu saya dalam penelitian. 

10. Seluruh sahabat, teman kos serta teman teman Maxillodenity 2015 

terimakasih atas kerjasama, kebersamaan dan dukungannya hingga saat 

ini. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Karya Tulis 

Ilmiah. 

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis ini masih jauh dari sempurna, maka 

Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Akhir kaya, 

semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan serta bantuan yang 

telah diberikan. Penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi 

bahan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

kedokteran gigi. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Semarang, Februari 2019 

Penulis 

 

 

 

 

 

 


